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KANSIKUVA: Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja
pikkulottien kilta on perustettu 6.2.1993.
Kuvat: Hannu Saloniemi, ellei toisin mainita.
.
Kiltaviestin 3/2018
aineisto toimitukselle 6.9.2018 mennessä.
Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin
ohjelmanmuutoksiin.
Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.
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Yhdessä edelleen
Sotilaspojat tekivät työtään, harrastivat ja saivat koulutusta saman kylän tai kaupunginosan
pojista kootuissa ryhmissä. Tuttujen kavereiden kanssa opittiin toinen toisilta taitoja ja rakennettiin yhteishenkeä. Pikkulotilla opin ja yhteishengen lähde oli ikätovereiden ohella usein
oma, lottana toimiva äiti. Kotirintaman moninaisissa toimissa sotilaspojat ja pikkulotat oppivat, että kaveria ei jätetä pulaan.
Taistelujen tauottua nuo nuoret miehet ja naiset, te arvoisat kiltamme jäsenet, jatkoitte työtä
isänmaamme hyväksi, vaikka omat järjestöt olikin lakkautettu mahtikäskyllä. Olitte oppineet
luottamaan kaveriin, jonka kanssa oli jaettu työt ja tuntemukset ankarina, monin tavoin epävarmoina aikoina. Te jälleenrakensitte tämän maan. Sota-ajan kokemuksista ja silloin tehdystä työstä ei ollut kuitenkaan sopivaa julkisesti puhua. Pelättiin, että iso naapuri hermostuu
sellaisista puheista. Olisi saattanut hermostuakin, sillä pienen kansan yksituumainen työ
itsenäisyyden säilyttämiseksi oli varmaan kova kolaus jättiläisen itsetunnolle.
Kun jättiläinen sitten hajosi omaan mahdottomuuteensa, voitiin meilläkin hengittää vapaammin. Sotilaspojat halusivat kokoontua jälleen yhteen omien lippujen alle, omien kavereiden
kanssa vanhoja muistelemaan ja nykypäivän elämää virkistämään. Pääkaupunkiseudulle perustettiin oma kilta 25 vuotta sitten, helmikuussa 1993. Pikkulottia tuli mukaan toimintaan, ja
vuonna 2006 killan nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry.
Aika etenee vääjäämätöntä tahtiaan. Sotilaspoikia ja pikkulottia on killassamme enää alle
puolet parhaiden vuosien jäsenmäärästä. Voimiemme mukaan käymme toki edelleen kokouksissa ja esitelmätilaisuuksissa, osallistumme retkiin ja pikkujoulujuhliin ja kerromme nykypäivän nuorille siitä, mitä heidän isovanhempansa tekivät isänmaamme hyväksi ollessaan
nuoria.
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta vietti 25-vuotisjuhlaansa
Mikael Agricolan kirkon kryptassa 19.4.2018. Killalle oli suuri ilo ja kunnia saada kenraali
Jaakko Valtanen, aikoinaan myös sotilaspoika, vieraaksemme juhlaan. Kansanedustaja Wille
Rydmanin puhe ja Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtajan Hannu Luotolan tervehdys
lämmittivät kaikkien paikalla olleiden mieltä. Tässä Kiltaviestissä kerrotaan lukijoillemme
juhlastamme.
Ajattelen kunnioittavin ja kiitollisin mielin kaikkia kiltamme jäseniä ja erityisesti teitä, jotka
olette neljännesvuosisadan kuluessa toimineet luottamustehtävissä tai muin tavoin kiltamme
tavoitteiden ja jäsentemme hyvinvoinnin hyväksi. Kulkekaamme edelleen yhdessä ja olkoot
tulevat vuotemme rauhaisat ja onnelliset.
Hannu Saloniemi
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Killan kevätkokous
Kevätkokous pidettiin torstaina 19.4.2018 Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Paikalla oli
28 killan jäsentä. Puheenjohtaja Hannu Saloniemi avasi kokouksen. Pidettiin hiljainen hetki
vuoden aikana viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen kunnioittamiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin killan kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteeriksi Marika Porras.
Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Maija Vaarnavuo ja Timo Vaarnavuo.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Hän totesi,
että toiminta on kyetty pitämään edellisvuosien tasolla huolimatta jäsenmäärän supistumisesta ja sen asian mukanaan tuomaa huolta resurssien vähänemisestä. Suotuisaan lopputulokseen on vaikuttanut kiltamestarin tarmokas toiminta ohjelman pitämiseksi korkealla tasolla
sekä vuoden aikana saatu taloudellinen tuki. Eileen Starckjohann ja Thelma StarckjohannBruun -säätiö lahjoitti 5 000 euroa Kiltaviestin tukemiseen. Urlus-säätiö myönsi 2 500 euroa
nuorisolle suunnattuun tiedottamiseen. Jäsenistön vapaaehtoiset tukimaksut ovat myös auttaneet killan taloutta. Killan taloutta ja toimintaa on esitelty Kiltaviestin edellisessä numerossa
yksityiskohtaisemmin.
Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien antaman lausunnon, minkä jälkeen kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.
Kokouksen asialistan ulkopuolella puheenjohtaja Saloniemi selvitti hallituksen nykytilaa hallituksen jäsenen ja killan sihteerin Liisa Maunulan saatua kutsun iäisyyteen. Hallitus esittää,
että sihteerin tehtävät siirtyvät Marika Porrakselle tämän kauden loppuun ja että hallitusta
täydennetään killan syyskokouksessa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Marika Porras
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Kevätkokouksessa puhetta johti Killan kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja pöytäkirjaa
piti Marika Porras.

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien kilta
25 vuotta
Arvokas juhla Agricolan kirkon kryptassa 19.4.2018

Killan neljännesvuosisataista taivalta juhlittiin tutuksi tulleessa paikassa, Mikael Agricolan kirkon
kryptassa. Ennen juhlan alkamista puheenjohtaja Hannu Saloniemi, varapuheenjohtaja Arne Lindholm sekä Killan kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula vastaanottivat tervehdyksiä.
Kaartin puhallinkvintetti soitti juhlan aluksi Fredrik Paciuksen Sotilaspoika-marssin. Killan puheenjohtaja Hannu Saloniemi toivotti juhlaväen tervetulleeksi. Killan perustamiskokous pidettiin
6.2.1993 Taivallahden sotilaskodissa, joka pitkään olikin killan kokoontumispaikka. Suurimmillaan
jäsenmäärä oli lähes 600. Vuodet ovat harventaneet rivejä, mutta vieläkin ilahduttavan moni kiltasisar ja -veli osallistuu aktiivisesti toimintaan. Pikkulotat tulivat virallisesti osaksi kiltaa vuonna 2006,
jolloin killan nimi muutettiin nykyiseksi.
Kunnon juhliin kuuluu viime hetken kiperä tilanne. Me jännitimme, ehtiikö juhlapuhujamme, kansanedustaja Wille Rydman ajoissa paikalle. Perustuslakivaliokunnan pitkittynyt kokous ja erään
parlamentaarikon ”räjäyttämä” uutispommi sotkivat puhujamme aikataulun, mutta hyvin hän ehti.
Wille Rydmanin puhe oli nuoren miehen kunnioittava tervehdys sodanaikaisille nuorille, pojille ja
tytöille. Tämä kuten muutkin puheet ovat luettavissa tässä lehdessä.
Kaartin puhallinkvintetti esitti Jean Sibeliuksen Romanssin. Kvintetissä soittivat Seija Sajaniemi
(oboe), Panu Suhonen (huilu), Anni Tolvanen (klarinetti), Anna-Maria Polso (käyrätorvi) sekä Kari
Tikkala (fagotti), joka myös esitteli soitettavat kappaleet.
Sotilaspoikien perinneliiton puheenjohtaja, prikaatikenraali Hannu Luotola esitti liiton tervehdyksen. Puheessaan hän totesi Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan tehneen
aktiivista ja tuloksellista työtä perinteen säilyttämiseksi.
Killan ja liiton huomionosoitukset jakoivat kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula sekä varapuheenjohtaja Arne Lindholm. Ensimmäisenä ojennettiin sotilaspoikien standaari Sami Auersalmelle, joka
on vuosien ajan ollut yhteyshenkilönä Santahaminassa järjestettyjen lukiolaisten turvakurssien järjestelyissä. Osa kiltamme perinnetyötä on esitellä nykynuorille sotilaspoikien ja pikkulottien toimintaa varsinkin sota-aikana.
Liiton kultainen ansiomitali ojennettiin Hannu Saloniemelle ja Pekka Tuomiselle. Hopeisen ansiomitalin saivat Marika Porras ja Pekka Saloranta. Pronssisen ansiomerkin saivat Jorma Kari, Jarmo
Korhonen sekä edesmennyt Liisa Maunula, jonka ansiomerkki luovutetaan hänen omaisilleen.
Juhlaohjelman päätteeksi Kaartin puhallinkvintetti soitti Jean Sibeliuksen Jääkärimarssin.
Sotilaskotisisaret kruunasivat juhlamme tapansa mukaan juhlavin kahvitarjoiluin. Kahvittelun ohessa muisteltiin menneitä vuosikymmeniä.
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Tilaisuuden alussa puheenjohtaja
Hannu Saloniemi, varapuheenjohtaja Arne Lindström ja kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula toivottivat
kutsuvieraita tervetulleiksi. Kuvassa
kaksi kunniapuheenjohtajaa , Olli
Sorvettula ja Seppo Wuori poikansa
Ari Wuoren saattamana.

Riitta Lentilä toi Helsingin
Sotilaskotiyhdistyksen
tervehdyksen.
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Kenraali Jaakko Valtanen toi
tervehdyksensä Killan johdolle.

”Perinne säilynyt vahvana…”
Hannu Saloniemi Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan
25-vuotisjuhlassa 19.4.2018 Agricolan kirkon kryptassa

Kuva: Puolustusvoimat / Aleksi Leppänen

Kunnioitetut sotilaspojat ja pikkulotat, arvoisat kutsuvieraat, hyvät läsnäolijat
Ärade soldatgossar och flicklottor, värderade inbjudna gäster, bästa närvarande
Helmikuun kuudentena päivänä 1993 kokoontui Kaartin Pataljoonan Taivallahden kasarmin sotilaskotiin
Helsinkiin 73 sotilaspoikaa Helsingin ja Ympäristön Sotilaspoikien killan perustamiskokoukseen. Syksyllä
1944 lakkautettuun sotilaspoikatoimintaan osallistuneet halusivat vaalia tuon ajan yhteishenkeä ja kertoa
toimistaan tulevillekin sukupolville. Killan jäsenmäärä kasvoi nopeasti niin, että suurimmillaan killassa oli
lähes 600 jäsentä. Koska monen sotilaspojan puoliso oli sodan aikana toiminut pikkulottana, oli luontevaa
tulla yhdessä tapaamisiin ja retkille. Kuitenkin vasta vuonna 2006 killan nimeksi tuli Pääkaupunkiseudun
sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta.
Kilta on sääntöjensä mukaisesti perinteiden vaalija, mutta se
on myös jäsentensä henkisen hyvinvoinnin edistäjä. Retket
maamme historiaan ja puolustamiseen liittyviin kohteisiin, mutta
myös kulttuurin, taiteiden ja tieteiden merkkipaikoille ovat kuuluneet killan toimintaan alusta pitäen. Pikkujouluperinne on säilynyt vahvana, vuosittain olemme nauttineet sotilaskotisisarten
tarjoamista jouluherkuista. Kunniapuheenjohtaja Seppo Wuoren
puheenjohtajakaudella alkaneet jokakeväiset kylpylämatkat
Viroon ovat jatkuneet toissa vuoteen asti.
Killan esitelmätilaisuudet syys- ja kevätkaudella joka toisena
keskiviikkona ovat olleet erittäin korkeatasoisia ja myös suosittuja. Olemme saaneet kuunnella mielenkiintoisia puhujia kenraaleista professoreihin, suurlähettiläistä pääjohtajiin ja myös nuoret
tutkijat ovat jakaneet tietojaan. Esitelmöitsijöiden hankinta on
ollut kiltamestari Kaarlo Männistön harteilla jo viidentoista vuoden ajan.
Tärkein yhteydenpitovälineemme on neljästi vuodessa ilmestyvä
”Kiltaviesti”. Sitä on julkaistu vuodesta 1995 lähtien. Nyt sitä
toimittaa päätoimittaja Pekka Saloranta yhdessä Marika Portaan kanssa. Killan talouden heikentyessä jäsenmäärän supistuessa lehden julkaiseminen oli jo uhanalaista, mutta Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruunin säätiön merkittävä lahjoitus viime vuonna turvaa lehden ilmestymisen toistaiseksi. Kiltaviesti
on aina vain tärkeämpi yhteydenpidon ja yhteisöllisyyden väline, kun huomattavan suuri osa jäsenkunnasta
ei enää jaksa tulla tapaamisiin.
Viestintävirasto rekisteröi Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n kotisivujen
osoitteen sotilaspojat.fi lokakuussa 2007. Tämä nykyajan tiedotuskanava ei tavoita kaikkia kiltalaisiamme,
mutta on yhä tärkeämpi perinteen siirron keino.
Perinteen vaalijana kilta on toiminut aktiivisesti. Killan toimesta julkaistiin jo 1995 kirja ”Sotilaspojat kertovat”. Kilta sai oman lipun kaksi vuotta myöhemmin (heraldikko Jaakko Hänninen). Vanhan Suojeluskuntatalon seinään Pohjoiselle Hesperiankadulle kiinnitettiin 16.5.2006 muistotaulu yhteistyössä Traditionsgillet
för Mellannylands soldatgossar och flicklottor rf:n kanssa. Sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta kerrotaan monipuolisesti yhdessä suojeluskunta-perinteen kanssa entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa vuonna
2008 avatussa pysyvässä näyttelyssä. Kunniapuheenjohtajamme Olli Sorvettula ja everstiluutnantti Stig
Roudasmaa vastasivat näyttelyn toteuttamisesta.
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Kiltamme pystytti elokuussa 2011 yhdessä Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor
rf:n kanssa muistopaaden Taivaskallion huipulle Helsingin Käpylään jatkosodanaikaisen ilmatorjuntapatterin ”Taivas” alueelle. Muistopaasi tuhottiin elokuussa 2015, mutta Helsingin kaupungin ja Olli Sorvettulan
tarmokkaan toiminnan seurauksena uudelle muistopaadelle laskettiin kukkia jo saman vuoden
itsenäisyyspäivänä. Kilta on käynyt yhdessä Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor
rf:n kanssa muistopaadella vuosittain sen paljastuspäivänä 25.8.
Yhteistyö Helsingin seudun veteraanipiirin kanssa on meille mieluisaa. Useat killan jäsenet ovat edelleen
säännöllisesti lipunkantajina Mannerheimin patsaalla pidettävissä muistotilaisuuksissa. Killalla on edustaja
veteraanipiirin hallituksessa.
Merkittävä toiminta sotilaspoikien ja pikkulottien perinteen kertomisessa nuorille on ollut vuodesta 2008
lukiolaisten turvakursseilla pidettävät esitelmät Santahaminassa ja Dragsvikissä. Olli Sorvettula, Pekka
Tuomisto ja Arne Lindholm ovat toteuttaneet tämän mittavan hankkeen. Vuoteen 2017 mennessä esitykset
on kuullut lähes 5 000 suomen- ja ruotsinkielistä lukiolaista.
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta har redan under många år haft glädjen att
samarbeta med det svenskspråkiga brodergillet. När Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och
flicklottor beslöt att upplösa sitt gille vid slutet av år 2017 hälsades dess medlemmar välkomna att fortsätta i
det traditionella samarbetet med oss. Flera av det svenskspråkiga traditionsgillets medlemmar har anslutit sig
till oss. Och jag vill säga tack för Ethel Sandström. Tillsammans är vi starkare.
Sotilaspoikien ja pikkulottien perinteen siirto tuleville sukupolville on killan vahva tahto. Edellä mainitut
lukiolaisten turvakurssien luennot ovat olleet merkittäviä viestinviejiä. Kilta on perustajajäsenenä mukana
syksyllä 2016 perustetussa Sotiemme 1939–1945 Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnassa. Viimeisin aktiviteettimme on Urlus-säätiön tuella tuotettu, taskuun sopiva viivoitin, jossa kerrotaan
lyhyesti sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta sotiemme aikana otsikolla ”Tiedätkö, mitä ikätoverisi
tekivät 75 vuotta sitten? Tunne isovanhempiesi historiaa, ymmärrät enemmän”. Viivoittimessa on QR-koodi
eli ruutukoodi, joka avaa nuorten älypuhelimeen kiltamme kotisivut. Viivoitinta on jaettu pääkaupunkiseudun partiolaisille 4 000 kappaletta.
Sotilaspojat ja pikkulotat tekivät hyvin tärkeää työtä maamme itsenäisyyden säilyttämiseksi sotiemme
aikana. He kuuluvat siihen ikäluokkaan, joka jälleenrakensi maamme ja teki Suomesta maailman parhaan
maan elää.
Olkaa kaikki sydämellisesti tervetulleita juhlaamme! Jag hälsar alla hjärtligt välkomna till vår fest!

25 v
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”Sotilaspojat ja lottatytöt ovat ottamassa ’rintamavastuun’ sotiemme veteraaneilta…”

Kunnioitettavat sotiemme veteraanit,
arvoisat juhlivan perinnekillan jäsenet,
hyvä juhlayleisö.
Ärade veteraner i våra krig,
soldatgossar och flicklottor,
bästa festpublik.
Itsenäisyytemme ensimmäisen vuosikymmenen aikana syntyivät
suojeluskunnat, joista tuli vapaaehtoisten miesten ja nuorukaisten
maanpuolustusjärjestö. Lotta Svärd -järjestön pariin hakeutuivat
äitiensä mukana vapaaehtoiset pikkulotat ja lottatytöt.
Suurimmillaan (1941) suojeluskuntajärjestöön kuului vajaat
127 000 jäsentä. Lotta Svärdiin kuului enimmillään (1944)
232 000 jäsentä (toimivia aikuisjäseniä 145 000).
Poika- ja tyttötyön ansiosta kymmenet tuhannet nuoret valmentautuivat henkisesti ja fyysisesti siirtymään
suojeluskuntien ja Lotta Svärdin jäseniksi. Tämän toiminnan merkitys selvisi talvisodan ja jatkosodan
koettelemuksissa sekä maamme jälleenrakentamisen aikana.
Sotilaspoikia voitiin käyttää monissa kotialueen tehtävissä iästä riippuen aseistamattomina tai aseistettuina.
Monet varttuneet pojat taistelivat vapaaehtoisina rintamalla. Suojeluskuntapojista koottuja taisteluosastoja
jouduttiin käyttämään vihollisen murtojen rajoittamiseen.
Pääosa sotilaspojista ehti miesten mukana rintamalle kuuluen siis veteraanien joukkoon ja on oikeutettu kantamaan tammenlehvätunnusta.
Lottatytöt vartuttuaan siirtyivät lottien riveihin ja palvelivat kotirintamalla ja rintamalla.

Kuva: Puolustusvoimat / Aleksi Leppänen

Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja
Hannu Luotolan tervehdys
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja
pikkulottien perinnekillan 25-vuotisjuhlassa

Hemmafronten löste frågan om nationens uthållighet genom att göra allt som var möjligt för civilbefolkningen och de vid fronten kämpande. Soldatgossarnas och flicklottornas insats frigjorde tiotusentals soldater för
fronttjänstgöring.
Hela Finland kämpade. Med kvinnorna inberäknade var över en halv miljon människor inkallade ända till
hösten 1944. I inget annat krigförande land deltog en så stor del av befolkningen i aktiv militär tjänstgöring.
Denna skara kompletterade soldatgossarna och flicklottorna av vilka en del senare kunde fästa eklövet vid
sitt bröst. De är en del av den finländska veteranfamiljen.
Sotilaspoikia oli vuonna 1944 toiminnan päättyessä rekisteröity 72 300. Heidän keski-ikänsä on tätä nykyä
yli 85 vuotta.
Pikkulotat olivat suojeluskuntapoikien ohella 1930- ja 1940-luvulla suosituimpia nuorisojärjestöjä maassamme. Vuonna 1944 pikkulottia ja lottatyttöjä oli lähes 50 000.
Sotilaspojat ja lottatytöt ovat ottamassa ”rintamavastuun” sotiemme veteraaneilta heidän perintönsä välittämisen osalta.
Sotilaspoika- ja lottatyttötoiminta oli kattavaa kansalaiskasvatusta. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen taito
sekä velvollisuudentunto isänmaanrakkauden ohella olivat avuja, jotka kannustivat sotilaspoikia ja lottatyttöjä toimissaan sekä sodan että jälleenrakentamisen aikoina. Ne ovat sotilaspoikien ja lottatyttöjen perintö
nykynuorille.
Samfundsmässighet och färdighet till samverkan samt ansvarskänsla var förutom fosterlandskärleken egen- 9

skaper som sporrade soldatgossarna och flicklottor i deras verksamhet under kriget och återuppbyggnadstiden. Däri består soldatgossarnas och flicklottornas arv åt dagens unga.
Sotilaspoikatyön perinteitä vaaliva, koko maata käsittävä järjestötoiminta alkoi 29.5.1991. Sotilaspoikien
Perinneliittoon kuuluu tätä nykyä kolmisenkymmentä perinnekiltaa, joista osa vaalii myös pikkulottien ja
lottatyttöjen perinteitä.
Liiton tavoitteena on sotilaspoikatoiminnan perinteiden vaaliminen, kokemusten ja arvojen siirtäminen
jälkipolville, toiminnan tunnetuksi tekeminen ja maanpuolustustahdon lujittaminen sekä sotiemme veteraanien työn arvostaminen ja veteraanien tukeminen.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta suojeluskunta-/sotilaspoikatoiminnan 1928–1944 aloittamisesta.
Suojeluskuntajärjestön ja puolustusvoimien satavuotistapahtumat ajoittuvat myös kuluvaan vuoteen.
Vapaassa ja itsenäisessä isänmaassamme arvostamme korkealle tämän historiamme. Ymmärrämme myös
sen merkityksen tulevaisuudellemme.
Jatkossakin meidän tulee rakentaa turvallisuuttamme sen vahvan perustan päälle, minkä sotiemme kokemukset ja vuosikymmenten määrätietoinen työ maanpuolustuksen hyväksi ovat tehneet.
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta on toteuttanut tehtäväänsä aktiivisena ja tuloksia tuottavana toimijana neljännesvuosisadan ajan.
Minulla on Sotilaspoikien Perinneliiton puolesta kunnia onnitella kiltaa sen juhlapäivänä ja toivottaa killalle
menestystä tulevina toiminnan vuosina.
Jag har äran att lyckönska till Traditionsgillet för huvudstadsregionens soldatgossar ja flicklottor framför på
Soldatgossarnas Traditionförbunds vägnar och jag vill önska gillet all framgång.

”Kokoaan merkittävästi suurempi toimija…”
Kansanedustaja Wille Rydmanin juhlapuhe Killan 25-vuotisjuhlassa
Arvoisat juhlavieraat, ärade festgäster! Olen erittäin otettu siitä, että minut pyydettiin juhlapuhujaksi tähän
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan 25-vuotisjuhlaan. Tällaisesta kunniatehtävästä kieltäytyminen ei luonnollisestikaan olisi tullut kysymykseen, vaikka työtilanteemme eduskunnassa onkin erittäin hektinen sote- ja maakuntauudistuksen kanssa. Perustuslakivaliokunnalla riittää töitä.
Samalla koen tällaisen pyynnön kuitenkin myös riittämättömyyden tunnetta. Mitäköhän sanottavaa minun
ikäiselläni puhujalla voisi olla sellaiselle sukupolvelle, joka eli lapsuuttaan kansakuntamme kohtalonhetkien
keskellä? Sukupolvelle, joka jo lapsuudessaan sai omalta osaltaan kannettavakseen vastuuta siinä suuressa
taistelussa, jota Suomi joutui käymään vapaudestaan? Itse sain syntyä maailmaan, jossa Suomi oli jo vakiinnuttanut kansainvälisen asemansa. Kylmä sota oli jo lopuillaan ja neuvostojärjestelmä alkoi natista liitoksissaan. Siinä iässä, kun tämä sukupolvi palveli sotilaspoikina tai pikkulottina, sain minä käydä koulua vakaassa ja vauraassa EU-Suomessa.
Kukin sukupolvi rakentaa oman maailmansa edeltäjiensä työn jatkeeksi. Sitäkin tärkeämpää on ylläpitää
tietoisuutta aiempien sukupolvien uurastuksesta. Joka ei tunne menneisyyttä, ei kunnolla voi ymmärtää
nykyisyyttäkään, tulevaan suuntaamisesta puhumattakaan. Aktiivisten perinnekiltojen tekemä työ tukee osaltaan historiatietoisuuden siirtymistä uusille sukupolville.

10

Sotilaspojat olivat organisaationa osa Suomen maanpuolustustyötä. Osa kokonaismaanpuolustusta, sanottaisiin varmaan nykyisin. Pojat osallistuivat esimerkiksi raaka-aineiden keräykseen teollisuuden tarpeisiin,
polttopuun hankintaan, pelastustehtäviin sekä sotilaallisen toiminnan aputehtäviin lähetteinä ja viestimiehinä. Lisäksi lähimpänä asevelvollisuusikää olevat sotilaspojat osallistuivat aseellisiin tehtäviin ilmatorjuntamiehistönä, vartiomiehinä ja osana desanttien etsintäpartioita.

Kuva: Puolustusvoimat / Aleksi Leppänen

Pikkulotat puolestaan järjestivät lasten illanviettoja, kukittivat sankarivainajien arkut ja hoitivat sankarivainajien hautoja.
Vanhimmat pikkulotista hoitivat myös monia aikuisten tehtäviä
toimien muun muassa keittiöapulaisina, lähetteinä ja puhelinkeskusten hoitajina. Vuonna 1943 pikkulottien nimi vaihdettiin
lottatytöiksi, sillä jatkosodan aikana tyttöosastot olivat jo mukana
kaikessa Lottajärjestön kotirintaman toiminnassa, kun suurin osa
aikuisista tarvittiin maanpuolustustehtäviin.
Sekä sotilaspojilla että lottatytöillä oli oma roolinsa yhtenäisen
kansakunnan rakentamisessa. Sotilaspoikatoiminnan juuret olivat suojeluskuntatyössä, mutta kun Sotilaspojat organisaationa
vuonna 1941 perustettiin, oli tarkoituksena alusta pitäen, että
myös työväestön ja vasemmistolaisten perheiden pojat saataisiin
mukaan sen toimintaan. Näin myös tapahtui.
De nämnda ungdomsorganisationerna hade naturligtvis verksamhet på de båda inhemska språken. Soldatgossarna och flicklottorna hade en betydlig påverkan i byggandet av den nationella
samhörighetskänslan. Finland hade lidit av den splittringen som
skedde året 1918, men genom ungdomsarbetet kunde man förena
nationen på nytt. Det gällde också strider mellan språkgrupper.
Hyvä yleisö, Niccolò Machiavelli kirjoitti tunnetuimmassa teoksessaan Ruhtinas siitä, miten vaikeaa itsevaltiaan on hallitasellaista kansaa, joka kerran on saanut olla vapaa. Hän omisti aiheelle kokonaisen luvun
otsikolla ”Millä tavoin on hallittava sellaisia kaupunkeja tai ruhtinaskuntia, jotka ennen valtausta ovat
eläneet omien lakiensa mukaan”.
Machiavelli kirjoitti, että ”ellei vapaaseen elämään tottuneen kaupungin valloittaja hävitä uutta aluettaan,
hän voi ruveta odottamaan omaa häviötään. Kaupunkilaiset näet voivat kapinaan noustessaan vedota aina
vapauden ihanteeseen ja vanhaan valtiomuotoonsa – – –. He eivät unohda entistä vapauttaan ja valtiomuotoaan vaan vetoavat niihin jokaisessa sopivassa tilaisuudessa; tätä on mahdotonta millään varokeinoilla välttää. Niin tekivät pisalaisetkin oltuaan satakunta vuotta Firenzen ylivallan alaisina.”
Stalin ei välttämättä lukenut Machiavellia, mutta hän oli hyvin tietoinen samasta asiasta. Vapautta maistanutta kansakuntaa on vaikea orjuuttaa uudelleen, varsinkin, jos tietoisuus menetetystä vapaudesta elää kansakunnan muistissa. Sukupolvet seuraavat toisiaan, mutta jos edeltäjien muistot siirtyvät seuraaville, eivät
kovatkaan koettelemukset voi riistää kansakunnan henkistä vapautta.
Juuri tästä syystä Neuvostoliitto pyrki miehittämillään alueilla tekemään kaikkensa kansallisten identiteettien ja kulttuurien hämärtämiseksi ja häivyttämiseksi. Juurettoman neuvostoihmisen luominen oli mahdollista vain, jos tältä onnistuttiin riistämään yhteys alkuperäänsä ja aiempien sukupolvien henkiseen
perintöön. Vaikka Neuvostoliitto lopulta epäonnistuikin tässä yrityksessään, niin pahaa jälkeä sosialismin
vuosikymmenet silti saivat aikaan kaikkialla, minne sen koura ulottui.
Suomi torjui hyökkäykset sotavuosien sankarillisissa taisteluissa. Paljon huonommin olisi voinut käydä,
kuten Itä-Euroopan ja etenkin Baltian maiden kohtalosta voimme nähdä. Silti rauhanehdot olivat raskaat
meillekin. Suuria alueita historiallisesti ja kulttuurisesti tärkeää Suomea jäi uudelleen vedetyn valtakunnanrajan väärälle puolelle ja niiden väestö jouduttiin asuttamaan uudelleen ympäri Suomea.
Vaikka Suomi säilyi itsenäisenä, Neuvostoliitto teki parhaansa Suomen henkiseksi nujertamiseksi. Siinä
käytettiin välineinä samoja keinoja kuin alistettuihin Itä-Euroopan kansoihin. Historiaa pyrittiin kirjoittamaan uusiksi ja hävittämään tietoisuus ja muisto menneistä ajoista.
Suomessa tämä näkyi muun ohella Neuvostoliiton vaatimuksena lakkauttaa monet niistä järjestöistä, jotka
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osaltaan olivat antaneet leimaansa suomalaiselle puolustustahdolle ja osallistuneet sen kehittämiseen. Näin
kävi myös sotilaspojille ja lottatytöille. Järjestöjen muodollinen lakkauttaminen ei kuitenkaan johtanut
niiden unohtumiseen, vaan ne jatkoivat elämäänsä niiden sydämissä, jotka aikanaan olivat niiden toimintaan
osallistuneet.
Kun sitten Neuvostoliitto hajosi ja reaalisosialismi romahti, oli aika elvyttää myös sotilaspoikien ja pikkulottien henkinen perintö ja lähteä välittämään sitä eteenpäin tuleville sukupolville. Sitä tarkoitusta varten
perustettiin myös nykyisin Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan nimellä tunnettava järjestö, jonka 25-vuotisjuhlaa nyt vietämme.
I fjol bestämde Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor att avsluta dess verksamhet.
Detta innebar att många av dess tidigare medlemmar hittade ett nytt hem i den organisationen som idag firar
sin 25-åriga historia. Genom allt det här har det här gillet blivit en förening som på riktigt förenar den
generationen som en gång i tiden betjänade som soldatgossar och flicklottor.
Värderade publik, arvoisa yleisö, olen itse ollut siinä onnellisessa asemassa, että synnyin sukuun, jossa
perinteiden ylläpitämisestä ja omasta taustasta oltiin kiinnostuneita. Esi-isien ja -äitien tekemisistä puhuttiin
ja niihin perehtymiseen kannustettiin. Se oli omiaan synnyttämään sen perusvakaumukseni, että ihmisen on
tunnettava taustansa ymmärtääkseen itseään ja asettaakseen askelmerkkinsä kohden tulevaa.
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta kantaa omalta osaltaan korttaan kekoon
perinnetietouden siirtämisessä tuleville sukupolville. Pidän tätä jo itsessään suuressa arvossa. Lisäksi olen
erityisen ilahtuneena pannut merkille, että varsin merkittävän julkaisutoiminnan ohella perinnetietouden
siirtämisessä on omaksuttu myös koko joukko varsin moderneja välineitä.
Ennakkoluulottomien viestintäratkaisujen kautta Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillasta on tullut jollei näkyvin, niin joka tapauksessa kokoaan merkittävästi tunnetumpi toimija vastaavien perinneyhdistysten joukossa. Moderni teknologia on helpottanut myös nuorempien sukupolvien
mahdollisuuksia tutustua isovanhempiensa sukupolven elämään. Tällä saralla tämä perinnekilta on ollut
suorastaan jonkinlainen tienraivaaja.

Kuva: Puolustusvoimat / Aleksi Leppänen

Näillä sanoilla haluan onnitella 25-vuotiasta pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekiltaa
ja toivottaa sille yhä menestyksekkäämpää tulevaisuutta. Med dessa ord vill jag gratulera det 25-åriga Traditionsgillet för huvudstadsregionens soldatgossar och flicklottor och önska er ännu framgångsrikare framtid!
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Killan kunniapuheenjohtaja
Olli Sorvettula ojensi Sami
Auersalmelle yhdistyksemme
standaarin kiitokseksi
toiminnasta yhteyshenkilönä
lukiolaisten vuosittaisten
turvakurssien järjestämisessä
Santahaminassa.

Kuva: Puolustusvoimat / Aleksi Leppänen
Kuva: Puolustusvoimat / Aleksi Leppänen

Juhlakokouksessa ansiomitaleilla palkittuja: vasemmalta Jarmo Korhonen, Pekka Saloranta, Marika
Porras, Pekka Tuominen ja Hannu Saloniemi. Kuvasta puuttuu Jorma Kari, joka ei ollut paikalla.

Killan puheenjohtaja Hannu Saloniemi haastattelemassa juhlassa esiintynyttä Kaartin soittokunnan
puhallinkvintettiä.
13

14

Juhlakokous päättyi yhteiseen kahvihetkeen.

Kevätretki Dragsvikiin
Killan kevätretkeä on tuskin koskaan tehty kauniimpana päivänä kuin tänä keväänä. Aurinko paistoi
kirkkaalta taivaalta, luonto oli kuin morsian ja lämpö helli joukkoamme. Kulkupelimme oli upouusi,
hyvin ilmastoitu ja mukava matkailubussi, jonka kaikkia hienouksia ei näin lyhyellä matkalla ehtinyt edes hoksata. Minä ainakin testasin istuimen lepoasennot ja jalkatuet. Noin 90 kilometrin matka
entiseen Tammisaareen, nykyiseen Raaseporiin sujui todella mukavasti.

Yliluutnantti Mikael Isberg selostaa
Dragsvikin varuskunnan museoalueen nähtävyyksiä opaskartan
äärellä.

Kohteemme oli Dragsvikin varuskunta, missä toimii maamme ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto
Uudenmaan prikaati – Nylands Brigad (UUDPR/NYLBR). Joukkomme vastaanotti yliluutnantti Mikael Isberg, joka toimi myös oppaanamme. Lyhyt tutustuminen sotilaskotiin niin sanotusti käsienpesulla ja sitten tutustumaan maineikkaaseen alueeseen ja joukko-osastoon. Alue oli kuin tyhjä kulissi;
ei miehiä, ei ajoneuvoja, ei toimintaa. Vain sotalippu lippukentän salossa kertoi, että toimivan
joukon alueella olemme. Syy tyhjyyteen on se, ettei nykyään äkseerata kentällä, eikä ajoneuvoja ole
seisotettaviksi. Koko prikaati on jatkuvasti harjoittelemassa joko läheisellä harjoitusalueella tai Syndalenissa tai jossakin muualla. Dragsvikin kasarmialue on ällistyttävän pieni. Se on kaitale Hangontien ja meren välissä; pituutta vajaat kaksi kilometriä ja leveyttä kapeimmillaan vain muutama sata
metriä. Alueen läntinen osa erotettiin jo 1920-luvulla Tammiharjun mielisairaalan käyttöön, jolloin
silloiset tykistön kasarmit muutettiin sairaalatiloiksi. Varsinainen sairaalan päärakennus valmistui
1930-luvulla. Rakennuskannan punatiilinen tyyli erehdyttää ohikulkijan luulemaan, että sekin on
varuskuntaa. Koko Dragsvikin alue on kiinteä osa Tammisaaren ydinkaupunkia.
Dragsvikin alue on tyypillinen Venäjän keisarikunnan 1910-luvulla toimeenpaneman valtakunnallisen rakennushankkeen tulos. Kaikkialla, Puolassa, Baltiassa, Suomessa, rakennettiin samanlaisia
punatiilisiä, koristeellisia kasarmialueita Venäjän varustautuessa tulevaan sotaan. Rakennusaikataulut olivat kireitä. Keisarikunta pakkolunasti Tammisaaren kaupungilta maa-alueen, joka oli strategisesti merkittävä Hankoniemen ja rantaradan läheisyyden vuoksi. Dragsvikiin oli tarkoitus sijoittaa
joukkoja torjumaan odotettavissa olevaa Saksan maihinnousua. Alueen itäpäässä oli 1600-luvun
lopulla muodostetun Uudenmaan jalkaväkirykmentin Karjaan komppanian päällikön virkatalo. Nyttemmin siitä on jäljellä 1802–1803 rakennettu Kapteenin puustelli, joka toimii museona. Kasarmin
peruskivi laskettiin 1911 ja jo 1912 vuoden lopulla alueelle voitiin sijoittaa tarkka-ampujarykmentti
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ja tykistöä. Tykistö sijoittui alueen länsipäähän.
Dragsvikin alueen murheellisin historianvaihe on 1918–1919, jolloin siellä sijaitsi yksi maan suurimmista vankileireistä. Vankileirivaiheen jälkeen siellä sijaitsi pakkotyölaitos 1930-luvun loppuun. 1938 lähtien vankila-alueen itäisimmässä osassa sijaitsi alkoholistiparantola. Välirauhan jälkeen
Hankoniemi lähisaarineen oli vuokrattu Neuvostoliitolle, mutta jatkosodan myötä alue palautui
puolustusvoimille. Tosin siellä oli poliittisten vankien leiri. Sodan päättymisen jälkeen alue vihdoin
oli kokonaan puolustusvoimien ja nimenomaan ruotsinkielisten joukko-osastojen käytössä.
Alueen nykyinen isäntäjoukko-osasto on Uudenmaan prikaati, joka kuuluu merivoimiin. Sen tehtävä
on kouluttaa rannikkojoukkoja. Prikaatin joukkoyksiköitä ovat Vaasan rannikkojääkäripataljoona
(VaaRannJP) ja Tammisaaren rannikkopataljoona (TammRannP). Lisäksi prikaatiin kuuluu esikunta
ja huoltokeskus. Varuskuntaan kuuluvat myös sotilaskoti ja varuskuntaravintola Creutz (ent. muonituskeskus) Sen sijaan varuskuntasairaalaa ei enää ole, koska ne on lakkautettu kaikkialta.
VaaRannJP kouluttaa rannikkojääkäri- ja jääkärikomppanioita sekä rannikko-ohjusjoukkueita, veneenkuljettajia ja ATU (Amphibious Task Unit) -joukkueita. Lisäksi sillä on aliupseerikoulu.
TammRannP:n kranaatinheitinkomppania antaa krh-, viesti- ja mittauskoulutusta. Esikunta- ja viestikomppania antaa sotilaspoliisi-, huolto- ja viestikoulutusta. Pioneerikomppania antaa pioneerikoulutusta.
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Museoalue on varuskunnan
itäpäässä. Yliluutnantti Isberg selostamassa retkeläisille vanhan kapteenipuustellin historiaa. Rakennus on
nykyään museona.

Kiltamme jäsen Yngve Helvamo löysi 1940-luvulla varuskunta-alueelta Ruotsin vallan aikaisen kuparirhan ja
lahjoitti sen museolle 2008. Yläkuvassa Traditionsgillet för
Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor
puheenjohtaja Ethel Sandström museoon lahjoitetun
lippunsa vieressä.

Koulutus on pääosin merijalkaväen koulutusta, mutta kuten edellä näkyy, siihen liittyy tavattoman
paljon erityiskoulutusta. ATU-joukot koulutetaan vaativiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin kansainvälisiin rannikkojääkärijoukkoihin. ATU-koulutus annetaan aliupseeri- ja reservinupseerikoulu-

tuksen jälkeen.
Kun prikaatin toiminta ja tehtävät oli juurta jaksain esitelty, siirryimme tutkimaan perinteitä. Vuoden vaihteessa toimintansa päättänyt Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor
TMSF on siirtänyt lippunsa ja perinne-esineistönsä Nylands Brigads Gille – Uudenmaan Prikaatin
kilta – perinteenvaalijoiden hoiviin. Kun edesmenneen killan monet jäsenet ovat nykyisin liittyneet
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien kiltaan, oli aiheellista perehtyä tähänkin puoleen.
Uudenmaan prikaati vaalii Uudenmaan Rykmentin (Nylands Regemente) perinteitä ja sen alaiset
joukkoyksiköt vaalivat Kenttätykistörykmentti 4:n ja Vaasassa toimineen Kaartin Jääkäripataljoonan
perinteitä. Uudenmaan prikaatin toiminnan katsotaan alkaneen 1918 perustetusta 3. Jääkärirykmentistä, joka suoritti Karjalan kannaksella rajavartiotehtäviä vuden1919 loppuun. Sen jälkeen
se muutettiin Uudenmaan Rykmentiksi ja 1934 Kaartin Jääkäripataljoonaksi. Toimintapaikkoina olivat Hamina ja Helsinki. Välirauhan aikana se oli 13. Prikaati ja jatkosodassa JR13. Vuosina 1944–
1952 nimi oli Jalkaväkirykmentti 4 ja toimipaikka Dragsvikissa. Nimi muuttui taas, ja 1952–1956 se
oli 4. Prikaati. Vuodesta 1957 nimi on ollut nykyinen. Prikaatiin kuului Raaseporin Tykistörykmentti ja aiemmin kenttätykistöpatteristo. Tykistön toiminta loppui Dragsvikissa 1997.
Prikaatin vuosipäivää vietetään 18. huhtikuuta. Se perustuu 1808 Suomen sodan aikana käytyyn Siikajoen taisteluun, jossa Uudenmaan Rykmentti Adlercreutzin johtamana sai voiton. Runebergin sanoin ”taas Siikajoen tanner meidän on, taas kunniamme verin pesty, tahraton, ja ensimmäinen voitto
saatu”. Perinnekukkula (Traditionskullen) sijaitsee varuskunta-alueen itäpäässä. Siellä on Kapteenin
puustelli, jonka päärakennus on perinnekillan toimipaikka ja joukko-osastomuseo, jossa olisi voinut
viihtyä tuntikaupalla. Siellä on esineistöä Suomen sodan ajalta ja Venäjän vallan ajoilta. Siellä
on myös raha, jonka kiltamme jäsen Yngve Helvamo oli löytänyt ja lahjoittanut museolle. Piha17

alueella on perinnemuuri, jossa on prikaatin perinnejoukkojen nimet. Ulkorakennuksissa esitellään
prikaatin historiaa ennen ja jälkeen sota-ajan. Pääsinpä nojailemaan Tampellan 122-milliseen, jolla
joskus anno dazumal pääsin Rovajärvellä ampumaan = nykäisemään narusta.
Kiinnostavan tutkiskelumme lopetti kiirehtiminen lounaalle ravintola Creutziin. Voi hyvänen aika,
millainen ”ruokala”! Missä ovat pelti-/teräsmukit, näkkileipäkorit, vuosikymmenten piintynyt ruuan
lemu, hien haju? Me todella olimme ravintolassa, jonka linjastolla oli valittavana hyvää ja taatusti
ravitsevaa ruokaa, jälkiruokaa ja kahvia. Ei todellakaan sellaista muonituskeskusmössöä, johon olen
yli puolen vuosisadan aikana tottunut. Kruunu Catering sai pisteitä ainakin minulta. Eivät muutkaan
tyytymättömiltä näyttäneet. Kirsikkana kakussa prikaatin komentaja kävi meitä tervehtimässä.

Ennen retken jatkamista kiltalaiset nauttivat maukkaan lounaan Dragsvikin varuskunnan ruokalassa.

Gullön narsissimetsään tutustumassa
Jätimme tyytyväiset hyvästit Dragsvikille ja suuntasimme lahden toisella puolella olevaan Gullön
kartanon narsissipuistoon. Talon emäntä on luonut
lähimetsään toista kilometriä pitkän lenkkipolun,
jonka varrella oli kymmeniätuhansia erivärisiä
ja -lajisia narsisseja täydessä kukoistuksessaan.
Maasto oli kuumana päivänä nousuineen aika
haastava, mutta kuka jaksoi kiertää koko lenkin,
sai silmänruokaa runsaasti. Sattui somasti, että
retkipäivämme iltana TV1:ssä näytettiin samaa
kohdetta. Valitettavasti aika loppui, joten emme
ehtineet nauttia kartanon kahvilan tarjoomuksista.
Ehkä kannattaa tehdä retki sinne varta vasten
joskus tulevina narsissiaikoina.
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Marika Porras

Retken päätteeksi Gullön narsissimetsä tarjosi yllin
kyllin silmänruokaa retkeläisten iloksi.

Lukiolaisten turvakurssilla Santahaminassa 20.4.2018
Luento-ohjelmassa ei ollut tapahtunut mitään
muutoksia edellisvuodesta. Toimittiin samalla tavalla kuin aiemminkin. Jokainen luennoitsija esitti
oman ohjelmansa kahdessa eri paikassa.
Huomioni kiinnittyi erityisesti siihen, että tyttöjen
määrä oli edelleen kasvanut aiempiin kursseihin
verrattuna. Mukana oli myös runsaasti muista
maista Suomeen muuttaneita tyttöjä ja poikia.
Kysyin Oulunkylän yhteiskoulun lukion oppilaalta Auni Aroviidalta hänen kurssille osallistumisensa perusteita. Hän kertoi ulkoilevansa paljon ja
viihtyvänsä hyvin metsässä. Tällainen kurssi ei
hänen mielestään tunnu laisinkaan oudolta.
Hän kertoi haluavansa tutustua puolustusvoimien
toimintaan, koska oli ajatellut osallistua naisten
vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Nämä kokemukset turvakurssilla auttavat päätöksenteossa,
kertoi Auni. Hän on vakavasti ajatellut, että hän
tulevaisuudessa pyrkii merivoimien palvelukseen
ja suorittaa siellä elämäntyönsä. Nainen saa hakea
samoihin tehtäviin kuin mieskin.

Toivotan Aunille onnea koulutyössä ja toivon,
että hänen haaveensa toteutuvat.

Olli Sorvettula

Muistotilaisuus Taivaskalliolla
Lauantaina 25.8. kello 13 kokoonnumme muistopaadelle, missä tavanomaisin
menoin kunnioitamme sotilaspoikien ja pikkulottien työtä sotien aikana.
Tilaisuuden jälkeen siirrymme kahvittelemaan Finlandia Park Hotelliin, Pohjolankatu 38
(raitiovaunu 1:n päätepysäkki).
Onko Taivaskalliolle nouseminen osallistumisen este? Ota yhteys Marika Porrakseen
puh. 040 528 7397. Autoilevat veljet pyrkivät auttamaan.

19

Viemme viestiä nuorisolle
Kiltamme anoi Urlus-säätiöltä avustusta kertoakseen sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta tämän päivän
nuorille. Viestimme oli: ”Tiedätkö, mitä ikätoverisi tekivät 75 vuotta sitten? Tunne isovanhempiesi historiaa, ymmärrät enemmän.” Urlus-säätiö myönsi killalle 2 500 euron avustuksen käytettäväksi vuonna 2017.
Ensimmäiseksi harkitsimme nuorille erikoisnumeroa Kiltaviesti-lehdestä. Ideasta tehty pieni ”markkinatutkimus” kertoi, että nuoret hankkivat tietoa älypuhelimensa kautta, ei enää kovinkaan paljon lehtiä lukemalla.
Saamallamme avustuksella painetut lehdet olisivat kenties joutuneet nopeasti paperinkeräykseen, eikä niiden
viesti olisi mennyt perille. Tarvittiin keino, jolla nuori saadaan käymään kotisivuillamme internetissä. Viestivälineeksi valikoitui muovitettu viivoitin, jonka painatuksesta vastasi HH Group Oy. Kortin etusivulla on
sotilaspoikien ja pikkulottien tunnukset ja ns. QR-koodi, jonka avulla älypuhelimen käyttäjä pääsee suoraan
kiltamme kotisivuille. Etusivulle tuli vielä Vetcare-eläinlääkeyrityksen logo, sillä saimme heiltä lisärahoitusta, jonka turvin viivoittimien painatusmäärä voitiin nostaa yli 4 000 kappaleeseen. Viivoittimen takasivulla
kerrotaan lyhyesti sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta sotiemme aikana.
Pienen, taskuun taittuvan sanoman jakelu järjestyi Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kautta. Toiminnanjohtaja Mimmu Mannermaa suhtautui asiaan heti hyvin myönteisesti, ja maaliskuun alussa 2018 hänen
toimistoonsa vietiin nelisen tuhatta viivoitinta. Ne jaettiin vartionjohtajille heidän koulutuspäiviensä yhteydessä, jottei ylimääräisiä kuluja olisi syntynyt. Vartionjohtajat jakavat viivoittimet partiolaisille, niin tytöille
kuin pojille.
Kiltamme kotisivujen kävijämäärästä saamme päivittäin tilaston. Vilkkaimpana päivänä maaliskuussa 2018
kävijöitä oli lähes 250.
Vielä toive kiltamme jäsenille. Jos lastenlastenne joukossa on kotisivujen tekoa osaava ja toiminnastamme
kiinnostunut nuori, ottaisin kovin mielelläni ideoita ja apua sivujemme parantamisessa. Hyvällä ruokapalkalla.
Hannu Saloniemi
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2018
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00
Lauantai 25.8.

Muistotilaisuus Taivaskallion muistopaadella.
Ks. erillinen kutsu.

Keskiviikko 5.9.

Suomi 1917–18.
VTT Samu Nyström.

Keskiviikko 19.9.

Killan syysretki.
Ks. erillinen kutsu.

Keskiviikko 3.10.

Ravitsemus ja nivelterveys.
FT Päivi Söderholm.

Keskiviikko 17.10.

Saksalainen kenraali Waldemar Erfurth Suomen
päämajassa 1941–44.
Professori Pekka Visuri.

Keskiviikko 7.11.

Ankarat vuodet musiikissa – sota-ajan tunnelmia.
Seppo Hovi haitareineen.

Lauantai 24.11.

Wähäjoulu.
Ks. erillinen kutsu seuraavassa Kiltaviestissä.
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Kutsu killan syysretkelle
Killan syysretki tehdään keskiviikkona 19. syyskuuta Vuosaareen, jossa tutustumme
ensin Kulttuurikeskus Sofiaan, os. Kallvikinniementie 35, jonka jälkeen
suuntaamme Vuosaaren merimieskirkkoon, os. Provianttikatu 4. Retken päätteeksi
nautitaan lounas Madam Rozan Bistrossa Herttoniemen metroasemaa vastapäätä.
Lähtö kello 9.00 Rautatientorin tilausliikenteen laiturista Fenniaa vastapäätä.
Retken hintaan 40 € sisältyy sisäänpääsymaksu, kuljetus, lounas ja opastukset.
Ilmoittautuminen 13.9. mennessä Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776 tai
Hannu Saloniemelle puh. 0400 701 533.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri järjestää

Valoa syksyyn -konsertin
lauantaina 6.10.2018 kello 13.00
Helsingin Konservatoriossa, Ruoholahdentori 6
Konsertissa esiintyvät:
Kaartin soittokunta ● Viipurin Lauluveikot
Kaaderilaulajat
Helsingin Faktorilaulajat ● Mikaelin Laulajat
Aimo Kokkola.
Liput 20 euroa, tiedustelut
Helsingin Sotaveteraanipiiristä,
puh. 050 441 4704
ja
Pia Angerma 050 370 9272.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Veijo Häkkinen, Aarne Keisteri ja Matti Kurimo
Nukkua saat sinä tuulien pesään,
unestas ei meno päivien muutu.
Suvesta talveen, talvesta kesään
mahtava keinuu maailman tuutu.
Nukkuos päivästä tuskan ja pelon –
vain unen varjo on elämän tie, kun
ylitse syntymän, kuolon ja elon
huomassa keinut tähtien liekun.
katkelma Kaarlo Sarkian Kehtolaulusta

MERKKIPÄIVIÄ
95 VUOTTA

85 VUOTTA

Anttila Mauri 18.07.2018

Snellman Juhani
Peltola Terttu
Lindblad Leo
Virtanen Kauko
Blomqvist Jorma
Pettersson-Fernholm Folke
Inkinen Martti
Tuutti Alvi
Ylä-Kotola Olavi
Riikonen Raimo

90 VUOTTA
Tolvanen Kaarlo
Peuraniemi Aaro
Vuonisto Arvo
Suni Aatos
Luostarinen Pirkko
Heikkilä Kauko
Lietkari Mauri
Achte Kalle
Jantunen Eino
Kerstinen Kari
Sandström Ethel

28.06.2018
01.07.2018
02.07.2018
03.07.2018
15.07.2018
24.07.2018
02.08.2018
11.09.2018
19.09.2018
30.09.2018
10.10.2018

17.06.2018
20.06.2018
03.07.2018
09.07.2018
14.07.2018
07.08.2018
04.09.2018
26.09.2018
02.10.2018
09.10.2018

60 VUOTTA
Kiiskinen Kari 13.09.2018
Metsola Tapio 01.10.2018

UUSIA JÄSENIÄ

ERONNUT

Hällström Seija
Tolvanen Sinikka

Jauhiainen Esa

Suvipilvet, onnen pilvet
peittää taivahan
liikkumatta lepää pinta
laajan ulapan.

Siin’ on onni – ajatella –
aika etenee,
kultapäivät kalliit, kalliit
hukkaan hupenee.
.

Niin kuin tyttö helmiänsä
nauhaan pujottaa,
niinhän päivät aurinkoiset
ohi vaeltaa.

Siin’ on onni – hymyhuulin
nähdä – vaihtuvat
taivahalla suvipilvet
lumivalkeat.
Aaro Hellaakoski
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

HYVÄ KILTAJÄSEN!
OLETKO MUISTANUT MAKSAA
JÄSENMAKSUSI
KATSO OHJEET KILTAVIESTI 1/2018

Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi
Killan uusi tilinumero:
FI94 4055 0016 6236 92

Jäsenasiat/Osoitteenmuutokset:
Marika Porras
Korvatunturinpolku 5 A26, 00970 HELSINKI
Puh. 040 528 7397
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi

Kiltaviestin toimitus:
Pekka Saloranta
Töölönkatu 12 B 8, 00100 HELSINKI
Puh. 050 560 6075
E-mail: pekka.saloranta(at)kolumbus.fi

