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KANSIKUVA
Pikkulotilla oli oma säännöllisesti ilmestynyt
PIKKULOTTA-lehti, jonka nimi muutettiin
vuonna 1943 Lottatytöksi.

Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin
ohjelmamuutoksiin.
Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.

Hyvät kiltaveljet ja –sisaret
Suomen vapaus on ostettu Teidän verellänne, se on Teidän hankkimanne. Ylpeydellä
voitte muistella niitä voittoja, joiden nimet olette aikakirjain lehdille piirtäneet, ja niitä
sankareja, jotka nyt lepäävät vapaan Suomen mullassa. Niin kauan kuin Suomen
nimeä historiassa mainitaan, tullaan kertomaan, kuinka suomalainen rahvaanmies
astui metsien ja salomaiden syvyydestä parempiosaisten veljiensä rinnalle
taistellakseen oikeuden ja vapauden puolesta.

Kustaa Mannerheim 31.5.1918
Vuosi 2008 on merkityksellinen. 90 vuotta on kulunut siitä, kun vanhempamme ja
toisten isovanhemmat nousivat tammikuussa 1918 puolustamaan maatamme niitä
vastaan, joiden päämääränä oli aseellisesti kumota maamme laillisesti valittu hallitus
ja kansan hyväksymä itsenäinen hallitusmuoto ja liittää voiton saatuaan Suomi
Venäjän bolševikkien terroristiseen talutusnuoraan ja ehkäpä suoraan alaisuuteen.
Tänään me kaikki tiedämme historiallisen lopputuloksen. Meidän sotilaspoikien ja
lottatyttöjen tehtävänä ei ole oikeutta tuomita tai vastaavasti seppelöidä hurraa
huutojen saattelemana voittajia. Me koimme konkreettisesti 1939 – 1944 sotien
aikana, että kansa yhtenäistyi ja tämä on rakkaan isänmaamme kohdalta paras
lopputulos.
Vuosi 2008 on merkityksellinen myös siksi, että 80 vuotta sitten suojeluskunnista
annettuun lakiin liittyvä asetus vuodelta 1928 sääti muun muassa poikaosastojen eli
sk-poikien synnyn, siis meidän sotilaspoikien edeltäjän. Joukossamme on vielä monia
yli 80-vuotiaita sk-poikia ja näistä monet kantavat tammenlehvätunnusta takin
rintapielessä kuten myös monet lottatytöistämme. Pikkulottien vuonna 1931
perustettu järjestö täyttää allekirjoittaneen mukana vuonna 2011 80 vuotta.
Sotilaspoikanimen saimme käyttöömme syksyllä 1941 ja vastaavasti pikkulotista tuli
vuonna 1943 lottatyttöjä. Sodan kauheuksista huolimatta toimintamme näytti
valoisalta, mutta rauhansopimus syksyllä 1944 ja tätä seurannut Neuvostoliiton
painostus lakkautti suojeluskunta- ja tähän saumattomasti liittyvän
sotilaspoikatoiminnan 11.11.1944. Lotat ja lottatytöt seurasivat perässä 23.11.1944.
Meidät yritettiin murtaa kaikilla tavoin, mutta ei onnistuttu. Se palava isänmaan liekki
mikä sotilaspoika- ja pikkulottalupauksen myötä oli sydämiimme sytytetty palaa
ikuisesti. Kolme on minulle pyhää: Jumala, koti ja isänmaa…
Ismit kaatuivat rojahtaen ja kaatumisen innoittamana tulivat virallisesti päivänvaloon
myös sotilaspojat ja lottatytöt. Vahvat patriootit perustivat Tampereella 29.5.1991
Sotilaspoikien Perinnekillan. Myöhemmin kun toiminta laajeni myrskytuulen lailla, niin
nimi muutettiin Sotilaspoikien Perinneliitoksi. Perinnekiltoja on nyt 30 ja näiden
joukossa on myös 6.2.1993 eli 15 vuotta sitten perustettu Pääkaupunkiseudun
sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry. Kaikki tiedämme, että toimintamme on
vilkasta sekä monipuolista. Tästä lankeaa kiitos aktiiviselle jäsenistöllemme ja niille
taloudellisille tukijoille jotka arvostavat perinnetyötämme. Työllämme on tulevaisuus.

Vietimme 6.2.2008 perinnekiltamme 15-vuotisjuhlallisuuksia Mikael Agricolan kirkon
perinteikkäässä kryptassa. Tässä Kiltaviestissä julkaistava monipuolinen
kuvakavalkadi kertoo meille enemmän kuin tuhat sanaa. Tämä tilaisuus ei jättänyt
meitä kylmäksi, vaan kannusti entistä enemmän panostamaan toimintaan. Meille
arvokkaita kutsuvieraita oli runsaasti, mutta minua herkisti ennen kaikkea vanhat
Inkeriläisten ja Karjalaisten Heimoveteraanien jermut ja vastapainona tulevaisuuteen
katsoen Paavalin seurakunnan Partiolippukunta Kulmankiertäjät partiotytöt ja –pojat
partioasuissaan. Nämä nuoret seuraavat meitä maatamme rakentaen, kuten me
seuraamme voimiemme mukaan sotiemme veteraaneja.
Kiittäen kaikkia ja kehottaen jatkamaan jo valmiiksi viitoitettua tulevaisuuden tietä.
Panostakaa jäsenhankintaan aktiivisuutta lisäten ja ottakaamme jäsenistöltä vastaan
ehdotuksia ja vinkkejä toimintamme monipuolistamiseen ja sisällön rikastuttamiseen.
20-vuotisjuhlia vietetään 6.2.2013. Pistä jo nyt vaikkapa tietokoneen muistiin.
Toivotan kaikille vahvaa terveyttä ja iloista mieltä sillä aurinkoinen kevät lähestyy
vauhdilla. Kiuruja on jo nähty enää puuttuu peipponen ja tästä on vain puolikuuta
kesään.
Helsingissä 6.2.2008
Tervehtien

Seppo Wuori

Puheenjohtaja

PÄÄTOIMITTAJAN KOLUMNI

KILTAMME TULEVAISUUS
Olen useamman kerran ottanut esille kysymyksen kiltamme tulevaisuudesta esimerkiksi
hallituksemme kokouksissa, Perinneliiton liittokokouksessa Vekarajärvellä sekä
Kiltaviestissä. Huoleni ei ole saanut vastakaikua enkä ole saanut uutta tietoa, mitä tämän
asian suhteen on tapahtunut tai tapahtumassa. Olen kuitenkin itsepäinen pohjalainen, en
anna helpolla periksi. Tietysti voi kysyä onko se tarpeellista? Antaa ajan hoitaa.
Olen useasti keskustellut vanhempien jäsentemme kanssa toiminnastamme. He ovat
harmitelleet, etteivät enää jaksa käydä kuukausikokouksissa eivätkä sääntömääräisissä
kokouksissa. Miellyttävää on ollut kuulla, että Kiltaviesti on heillä siteenä kiltaamme ja näin
myös he saavat tietoa nuoremmilta veljiltämme.
Me sotilaspojat ja pikkulotat haluamme ja uskomme että perinteitämme edelleen vaalitaan.
Todettakoon, että Helsingin Sotaveteraanipiiri järjesti viime elokuussa kaksipäiväisen
Tulevaisuus- seminaarin Lohjalla, missä oli myös meidän edustajamme mukana.
Näkisin kuitenkin, että liittohallituksella ennen kaikkea on vastuu siitä, mikä on kiltojen
tulevaisuus. Tosiasioiden myöntäminen on aina terveellistä. Perinneliiton säännöissä
sanotaan: Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto, tukee, ohjaa ja valvoo kiltojensa toimintaa.

Olen entisessä ammatissani tottunut tulevaisuuden suunnitteluun. Suunnittelun aluksi
katsotaan peräpeiliin, tutkitaan historiaa. Sitten fokusoidaan tulevaisuuden
mahdollisuuksia ja muutostarpeita. Kolmanneksi mietitään keinot mahdollisiin muutoksiin.
No, yhdistyksissä asia on hieman toisenlainen. Tosiasia kuitenkin on, että killan jäsenet
vanhenevat. Varsinaisten jäsentemme elinaika on korkeintaan keskimäärin 10 vuotta, mikä
koskee myös hallituksemme jäseniä. Nuoremmat tulevat tilalle eikä se ole suinkaan
kielteinen asia. Uusi luuta lakaisee entistä paremmin.
Kokemuksesta tiedän, että tulevaisuuden suunnittelu ei ole helppoa. Sen totesi myös
Konsta Pylkkänen miettiessään, mitä on kaukoviisaus. Olen kuitenkin sitä mieltä, että
tulevaisuutta kannattaa suunnitella. Se antaa meille tulevaisuudenuskoa ja antaa myös
mielenrauhaa. Tekemämme perinnetyö on sen arvoista.
Viime syyskokouksessa puheenjohtaja Atte Kaskari korosti puheessaan, että
tulevaisuuden kannalta on tärkeää uusien jäsenten hankinta. Se on hyvä asia ja osa
kiltojen tulevaisuuden turvaamista. Mutta mielestäni se ei riitä. ”Jotain tarttis tehdä” sanoi
presidentti Koivisto. Lähitulevaisuuden tehtävämme on sotaveteraanien auttaminen.
Olemme jo monessa mukana, mm hallitusten ja eri toimikuntien jäseninä. Siitä enemmän
viime vuoden vuosikertomuksessa. Tämä toiminta on meidänkin killan jäsenille rajallista,
sillä monella veljellä alkaa ikä painaa.
Toisaalta meidän tulee olla tyytyväisiä ja iloisia siitä, että viisitoista vuotta olemme saaneet
toimia.. Ne ovat henkisesti rikastuttaneet ja antaneet uutta sisältöä elämäämme, ainakin
meille eläkeläisille. On ollut mieluisaa ”avata ovi” .kokouksiimme ja erilaisiin
tilaisuuksiimme, retkistä ja matkoista puhumattakaan.
Ennen vanhaan kamareiden seinillä oli valkoiseen, palttinaiseen seinävaatteeseen
keltaisella langalla aplikoitu sanat ”Viel uusi päivä kaiken muuttaa voi”
Oliko se kohtalon uskoa vai toivoa paremmasta? ”Kaikki on kohtalon käres”.
Onko tämä myös meidän tulevaisuuden mottomme?
HALUAN TOIVOTTAA KILTAVIESTIN LUKIJOILLE HYVÄÄ KEVÄTTÄ!
Veikko Lepistö
Päätoimittaja
veikko.lepisto@danpat.fi

Ps 15 vuotisjuhlassamme perinneliiton puheenjohtaja Atte Kaskari mainitsi liiton
asettaneen tulevaisuustoimikunnan. Hyvä niin!
Sama

JÄSENASIOITA
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu:
Blomström Pertti, Kankuri Kaarlo, Koskikallio Hannu ja Määttä Heikki
MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA

80 VUOTTA

Luopajärvi Allan
Piironen Tuomo

7.4.2008
31.5.2008

80 VUOTTA
Nordberg Aarne
Salmela Kauko
Landen Rafael
Hasila Elias
Kareoja Timo
Lehtola Pentti
Halonen Reino
Savia Olavi
Lahtela Jaakko
Rantamäki Antero
Kiuru Martti

5.4.2008
5.4.2008
8.4.2008
11.4.2008
11.4.2008
17.4.2008
20.4.2008
22.4.2008
24.4.2008
6.5.2008
13.5.2008

Fritz Helmer
Ilaskivi Raimo
Hukkinen Lars
Torppa Ensio

23.5.2008
26.5.2008
30.5.2008
13.6.2008

75 VUOTTA
Häkkinen Veijo
Karsila Leo
Lilja Leo
Linqvist Torolf
Saariluoma Matti
Suojanen Rauno
Suuronen Matti
Virkkunen Juhani

6.5.2008
10.5.2008
14.5.2008
26.5.2008
29.5.2008
11.6.2008
14.6.2008
17.6.2008

Kiltaan on jäseniksi hyväksytty:
Granlund Pentti, Lindholm Kyllikki, Mäkelä Helena, Ojala Airi, Pennanen Liisa Tuulikki,
Rauhala Kaarina, Riuttamäki Jaakko ja Suormala Kirsti Maria.
TOIMINTAA, TOIMINTAA,
MAALISKUU
Keskiviikko 5.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio Toisen maailmansodan parhaat
hävittäjälentäjät. Everstiluutnantti Tapio Skog esitelmöi.
Keskiviikko 19.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio Viipuri 1944. Sotahistorioitsija Eeva
Tammi luennoi.
HUHTIKUU
Keskiviikko 2.4. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio Kriisiajan turvaaminen.
Osastopäällikkö Anssi Lindgren Huoltovarmuuskeskuksesta kertoo asiasta.
Keskiviikko 9.4. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta Killan kevätkokous.
Kahvi tai tee tarjoilu klo 12.30.

MUITA MENOJA
KESKI-HELSINGIN SOTAVETERAANIEN POIKIEN KERHON TOIMINTAA
Vanhankirkon seurakuntasalissa Bulevardi 16 B klo 13.00
12.3.2008 Suomen Kaarti
Kari J Talvitie
9.4.2008
Puolustusvoimat muutoksen kourissa
Evl Vesa Virtanen
AMIRAALIN MATKATARJOUKSIA
Sotaveteraanien matkoille 5.-9.5.2008 Haapsaluun, 20.-22.5.2008 Tukholmaan ja
22.-29.9.2008 Unkariin ovat kaikki kiltaveljet ja –sisaret tervetulleita. Yhteydet kiltamme
puolesta hoitaa veli Roy Cairenius puh 0400-440942.
Sitovat ilmoittautumiset Haapsaluun viimeistään 20.2., Tukholmaan viimeistään 28.4. ja
Unkariin viimeistään 28.5.2008 mennessä. Ilmoittautumiset Keski-Helsingin
Sotaveteraanien toimistoon keskiviikkoisin klo 10-14 puh (09) 2709 3493.
SOTILASPOJAT JA LOTTATYTÖT ”STADIN SYTTSKARIT” JA –LOTAT

HELSINGIN SEUDUN SOTAVETERAANIPIIRIN VETERAANIT
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry suunnittelee kesäkuun
viikolla 24 / 2008 merkittävää ”Muistojen matkaa ilomantsiin”
Täällä sotahistoria herää todella eloon ja tällä muistojen matkalla sukelletaan lähihistorian
tapahtumiin yli 60 vuotta sitten. Vain Ilomantsissa on nykyisten rajojemme sisällä paikkoja,
joissa on käyty divisioonatason taisteluja niin talvi- kuin jatkosodassakin. Kaikkein
kuuluisimpia niistä vuoden 1944 torjuntataistelun maasto, jossa voi nähdä tyypillisen
mottisodan tapahtumapaikkoja.
Aidoilla taistelupaikoilla liikkumisen lisäksi monipuolisella retkellä koetaan kenttälounas
maastossa kuin silloin ennen, kuunnellaan vahvoja kertomuksia siitä, kuinka sodasta
selviydyttiin. Uutuuskohteena ja 25 €:n lisämaksusta meillä on mahdollisuus tutustua
Paloaukean ase- ja ajoneuvomuseoon Ylämyllyllä. Joensuu ympäristöineen tarjoaa
kolmen tunnin retkellä mahtavan sukelluksen lähihistoriaamme.
Yöpyä voi joko Arhipan Pirtillä Hattuvaarassa Taistelijan Talon yhteydessä 149 € / henkilö
tai Hotelli Ilomantsissa 174 € / henkilö. Huoneet ovat 2-hengen huoneita / 2 yötä hh.
Hintaan sisältyy ruokailut, opastetut kierrokset Möhkön Ruukimuseolla, Parppeinvaaran
Runokylässä, Taistelijan Talolla. Matkan kolmantena päivänä vierailemme myös MannerEuroopan itäisemmällä pisteellä.
Kustannuksiin lisätään bussimatka Helsinki-Ilomantsi-Helsinki 25 € / henkilö.
Matkan vastuullinen järjestäjä ja junailija on Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.
Matka toteutetaan mikäli lähtijöitä on vähintään 25 henkilöä.
Mikäli olet kiinnostunut tästä Muistojen matkasta Ilomantsiin, niin ilmoita siitä
viimeistään 28.3.2008 mennessä:
Seppo Wuori Puh. 09 799 293, 0400 415 177
e-mal: seppo.wuori@pp1.inet.fi
Tervetuloa !

KOKOUSKUTSU
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään keskiviikkona 9.4.2008 klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon kryptassa,
Tehtaankatu 23. Kahvi/tee + pulla tarjoilu klo 12.30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
1.
2.
3.
4.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja tilintarkastajien
niistä antama lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7. Kokouksen päättäminen.

Toimintakertomus vuodelta 2007
Yleistä
Perinnekillan uudet säännöt merkittiin Yhdistysrekisteriin maaliskuun 5 päivänä vuonna 2007.
Sääntöjen muutos on vaikuttanut myönteisesti killan toimintaan. Pikkulotat/lottatytöt ovat nyt
mukana killan työssä ja hallituksen toiminnassa.
Toimintavuosi lähensi merkittävästi kiltaamme ja sen jäseniä paikallisiin veteraanijärjestöihin.
Kilta osallistui mm. Helsingissä 18-19.2007 Suomen Sotaveteraaniliiton yhdessä
Puolustusvoimien kanssa järjestämään tapahtumaan Ketju ei katkea.
Liittopäivät ja liittokokous
Hämeenlinnan liittopäivät pidettiin syyskuun ensimmäisenä ja toisena päivänä 2007.
Liittopäivien järjestelyistä vastasi Kanta-Hämeen Sotilaspoikien perinnekilta. Liittokokous
pidettiin Parolannummen varuskunnassa. Kokouksessa kiltaamme edusti puheenjohtaja Seppo
Wuori. Liittopäivillä puhui Hämeenlinnan lyseon kasvatti, kenraaliluutnantti Erkki Rannikko.
Sotilaspoika-lehdessä julkaistun artikkelin mukaan hän totesi puheessaan seuraavaa:
” Sotilaspoikien perinneliitolla jäsenyhdistyksineen on ollut velvoittavana haasteena tehdä
veljestoiminnan ohella sotilaspoikatyön arvot ja aikaansaannokset tunnetuksi nuoremmille
ikäpolville.” Juuri näin on kiltamme toiminut kertomusvuonna ja myös sitä ennen.
Yhteydet ja yhteistyö
Kilta on tukijäsenenä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:ssä ja on myös edustettuna sen
hallituksessa ja perinnetoimikunnassa.
Killan jäsenet ovat toimintavuoden aikana avustaneet sotaveteraaneja useissa heidän
tapahtumissaan. Jäsenet ovat toimineet airueina, lipunkantajina ja naulakkomiehinä. Lisäksi he
ovat olleet kuljettamassa veteraaniveljien viimeistä tervehdystä veteraanihautajaisiin.

Ketju ei katkea – tapahtuma Helsingissä oli Suomen Sotaveteraaniliiton 50 - vuotisjuhlavuoden
suurin tapahtuma. Kilta sai käyttöönsä Senaatintorin näyttelyalueelta erittäin hyvän ja näkyvän
paikan. Oma teltta, aitoihin vaatteisiin puetut mallinuket sekä teltan ympärillä ja sisällä olevat
toimintaamme kuvaavat, sodanaikaiset laitteet ja välineet houkuttelivat molempina päivinä
runsaasti vierailijoita. Useat killan jäsenet osallistuivat näyttelyn järjestämiseen.
Perinteiseen tapaan kilta on ollut kiinteässä yhteistyössä Helsingin suojeluskuntien ja Lotta
Svärd- piirien perinnekilta ry:n ja Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flickor rf:n
sekä Sotilaspojat 41-44 r.y:n kanssa.
Hallituksen jäsen Roy Cairenius on huolehtinut killan sotaveteraaniyhteyksistä. Lisäksi hän on
yhdessä Kaarlo Männistön kanssa huolehtinut yhteydenpidosta Puolustusvoimien
pääesikuntaan ja Helsingin sotilasläänin esikuntaan.
Kiltakokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.4.2007 Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
Kokouksessa oli läsnä 46 killan jäsentä.
Viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen killan jäsenten muistoksi vietettiin hiljainen hetki, jonka
jälkeen kokous järjestäytyi. Puheenjohtajaksi valittiin kunniapuheenjohtaja Antti Konkola ja
sihteeriksi killan sihteeri Kari Kerstinen.
Kokoukselle esiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien
lausunto. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.11.2007 . Kokouspaikkana oli nytkin Mikael Agricolan
kirkon krypta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Kaskirinne ja sihteeriksi Olli Sorvettula.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo –ja menoarvio. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää
ennallaan (20€) vuodeksi 2008. Talousarvion loppusumma on 13821,67 €.
Perinnekillan puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Seppo Wuori.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Kari Kerstinen, Veikko Lepistö, Uolevi Sandroos, Olli
Sorvettula ja Olavi Ylä-Kotola . Kari Kerstisen tilalle hallitukseen valittiin Pekka Tuomisto, muut
erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Hallituksesta eronneen Reino Kiiskisen tilalle
hallitukseen valittiin Ros- Mari Ljungberg.
Tilintarkastajiksi valittiin syyskokouksessa Yngve Helvamo sekä Matti Vuori ja heidän
varamiehikseen Pentti Lehtola ja Risto Laakso.
Hallitus
Killan hallitukseen ovat kuuluneet toimintavuoden aikana:
killan puheenjohtaja Seppo Wuori
varapuheenjohtaja Uolevi Sandroos, sihteeri Kari Kerstintn, rahastonhoitaja Olavi Ylä-Kotola,
Roy Cairenius, Seppo Kiiskinen, Veikko Lepistö, Kaarlo Männistö, Jyrki Porras, Olli Sorvettula
ja Maija Vaarnavuo.
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana yhteensä 7 kertaa. Killan kunniapuheenjohtaja
Antti Konkola on osallistunut hallituksen kokouksiin.

Kiltaviesti ja kotisivut
Kiltaviestin toimituskuntaan ovat kuuluneet Veikko Lepistö, Seppo Vuori, Kari Kerstinen, Raimo
Berkan ja Jyrki Porras.
Lehden numerossa 4/2007 on ensimmäistä kertaa etusivulla pikkulottien merkki. Lehden nimi
on nyt niiden tunnusten välissä, joiden palvelijana ja joiden hengessä se toimii. Tämä lehden
numero on myös killan viisitoistavuotisen taipaleen juhlanumero. Lehti on viime aikoina saanut
ansaitsemaansa arvostusta sekä killan jäseniltä että ulkopuolisilta lukijoilta.
Toimintavuoden aikana avattiin killan uudet kotisivut. Ne palvelevat jäseniämme sekä
yhteistyöjärjestöjämme ja tekevät toimintaamme tunnetuksi.
Sekä Kiltaviestissä että kotisivuilla on julkaistu tiedot killan järjestämistä retkistä, tapahtumista
sekä luentokokouksista. Niissä on ollut tiedot myös Keski-Helsingin sotaveteraanien poikien
kerhon ja Sotilaspojat 41-44 r.y:n toiminnasta.
Jäsenet
Killan jäsenmäärä oli vuoden 2007 lopussa 494, joista ainaisjäseniä oli 110.
Kiltaan liittyi vuoden aikana 28 uutta jäsentä. Seitsemän henkilöä erosi tai katsottiin eronneeksi
vuoden aikana. Viimeiseen iltahuutoon kutsuttiin toimintavuoden aikana 24 jäsentä.
Vuotuinen jäsenmaksu on ollut 20€ ja ainaisjäsenmaksu 130€.
Vuoden 2007 aikana myönnettiin 5 sotilaspoikaristiä. Sääntömuutoksen jälkeen pikkulottien
lukumäärä on killassamme noussut ilahduttavasti. Se on nyt 34 oltuaan vuotta aikaisemmin 17.
Tapahtumat, retket ja luentotilaisuudet
Jo kahdeksannen kerran kilta järjesti iloa ja terveyttä tuottavan kylpylämatkan Viron
Pärnuun. Osallistujat vakuuttavat stressin ja unettomuuden parantuneen luvatulla tavalla.
Viikon kylpylämatkaan sisältyi myös veljes-ja lottailta runsaasti musiikkia sisältävine
ohjelmineen.
Toinen jokavuotinen tapahtuma oli wähäjoulujuhla, joka järjestettiin Otaniemen meri-ja
rajavartijakoulun sotilaskodissa.
Kilta järjesti toukokuun alussa retken Parolaan. Siellä osallistujat tutustuivat Panssariprikaatiin,
sen koulutukseen ja Panssarimuseoon. Kilta osallistui myös perinteiseen itsenäisyyspäivän
lipunnostoon Tähtitorninmäellä.
Lokakuussa kilta vieraili Uspenskin katedraalissa. Killan jäsenet ja heidän seuralaisensa
täyttivät nopeasti kaikki käyttöön otetut istuimet katedraalissa. Tilaisuus oli erittäin
mielenkiintoinen ja mieliin painuva.
Perinteiseen tapaan kilta järjesti kaksi luentokokousta muina kuukausina paitsi kesäkuukausina.
Kevätkautena tilaisuuksia oli kuusi ja syksyllä viisi kappaletta. Vuoden aikana yhteentoista
tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 440 osanottajaa. Luentojen aiheet vaihtelivat Digi-TV:stä
talouteen ja terveyteen asti. Luennoitsijat olivat asiantuntevia ja selkeäsanaisia niin kuin aina
ennenkin.
Hallitus

PERINNEJUHLAT
Kuusitoista vuotta sitten sotilaspojat tulivat uudelleen yhteiskunnan tietoisuuteen kautta
Suomen. Oli mahdollisuus käynnistää toiminta, joka aluksi oli valtakunnallista ja joka
sittemmin muuttui alueelliseksi. Useat killat viettävät tänä vuonna 15-vuotisjuhliaan.
Keskiviikkona 6.2.2008 oli meidän vuoromme. Oli aika muistella ja syy juhlia.
Aamupäivällä ennen juhlan alkua kiltamme puheenjohtaja ja sihteeri laskivat kukkalaitteet
muistolaatalle Pohjoinen Hesperiankadulla ja sotilaspoikakomentajan Armas Ruusuvuoren
haudalle. Varsinainen juhla pidettiin Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Seuraavassa lyhyt
kertomus juhlasta ennen kaikkea niille, joilla ei ollut tilaisuutta tai mahdollisuutta saapua
juhlaan.
Sotilaspojat Leif Eriksson ja Uolevi Sandroos toivat Suomen ja kiltamme liput juhlasaliin
Kaartin Soittokunnan varusmiessoittajien esittämän Sotilaspoika - marssin tahdissa.
Kiltamme puheenjohtaja Seppo Wuori totesi avauspuheessaan, että
sotilaspoikayhdistysten pitäisi olla 80-vuotiaita 1928 annetun asetuksen perusteella.
Toivottaessaan kutsuvieraat ja kiltamme jäsenet tervetulleiksi hän sanoi, että koti, uskonto
ja isänmaa ovat edelleen johtotähtiämme.
Kaaderilaulajat esitti everstiluutnantti Matti Orlamon johdolla laulut Kun poijat ne raitilla,
Hän kulkevi kuin yli kukkien ja Hurtti-Ukko. Erikoista kuultavaa oli itsensä J L Runebergin
säveltämä Maamme-laulu. Juhlapuheessaan majuri Antti-Jussi Väinolä muistutti kuulijoita
sodan kauheudesta kertomalla pikkulotta Kaisa Väänäsen ja sotamies Mauno Niemen
tarinat. Niemi kaatui Rajajoella ja haudattiin sankarivainajana kotipitäjän multiin. Puhuja
korosti, että vapaehtoinen maanpuolustustyö on edelleen ajankohtaista ja
suurimerkityksellistä.
Sitten oli vuorossa ”Muistojen laulut” Kanttiinin Lottien esittämänä. Kuulijoiden muistissa
olivat niin Ilta skanssissa kuin Ilta Kannaksella. Rantakoivun alla ja Metsäkukkia saivat
kuulijat herkistymään.
Perinneliiton puheenjohtaja Atte Kaskari totesi tervehdyksessään, että liiton jäseneksi on
rekisteröitynyt noin 6200 sotilaspoikaa, joka on 9 % sota-aikaisesta 72 000 pojan
vahvuudesta. Paljon on siis vielä kiltoihin kuulumattomia sotilaspoikia.
Ansiomitalien ja -merkkien jaon suorittivat perinneliiton puheenjohtaja Atte Kaskari ja
kiltamme varapuheenjohtaja Uolevi Sandroos. Perinneliiton kultaisen jäsenmerkin saivat
kiltamme tilintarkastajat Yngve Helvamo, Seppo Kekki, ,Eero Tähtinen ja Matti Vuori.
Perinneliiton hopeisen ansiomitalin saivat Heikki Hälikkä ja Pentti Parvio. Liiton kultainen
ansiomitali ojennettiin Kari Kerstiselle, Kaarlo Männistölle, Veikko Virintielle ja Seppo
Wuorelle. Perinneliiton korkein tunnustus, pienoislippu luovutettiin Kauko Sipposelle.
Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaamme toi Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja
kenrm Jaakko Oksanen. Hän tarjosi killallemme yhteistoiminnan kättä puolustusvoimien
kanssa. Tilaisuus päättyi yhdessä laulettuun Maamme lauluun, joka kajahti uljaasti kryptan
juhlasalissa.
Sotilaskotisisaret olivat jälleen kattaneet juhlavan kahvipöydän antimineen. Kiitoksia!
Veikko Lepistö

Puheenjohtaja Seppo Wuoren tervehdyssanat kiltamme 15 v juhlassa 6.2.2008
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Inkeriläisten ja Karjalaisten Heimoveteraanien sekä
Suomen-poikien edustajat, Helsingin suojeluskunnan ja Lotta Svärd perinneyhdistyksen
edustajat, Sotilaskotisisaret, Sotilaspojat ja Lottatytöt, Arvoisat kutsuvieraat!
Kuluva vuosi 2008 on merkityksellinen meille sotilaspojille. 80 vuotta sitten eli 1928
annettiin suojeluskunnista liittyvään lakiin perustuva tärkeä asetus, joka muun muassa
täsmensi virallisesti poikaosastojen eli sk-poikien –heitä kutsuttiin myös
oravakomppanioiksi– tehtävät eri tilanteissa. Tällä asetuksella tavallaan lausuttiin
syntysanat suojeluskuntapojille. Pikkulottien –vuodesta 1943 lottatyttöjen- syntysanat
lausuttiin kolme vuotta myöhemmin eli 1931.
Molempien nuorisojärjestöjen toiminta kasvoi kasvamistaan ja 1939 syttynyt Talvisota
asetti sk-poikien ja lottatyttöjen saamat opit koetukselle. Kunnialla selvittiin ja tositoimissa
hiotut opit olivat arvokkaassa muistissa. Kukaan ei osannut aavistaa, että vajaa kaksi
vuotta myöhemmin näitä oppeja tarvittiin ja vielä moninaisemmissa tehtävissä ja
useamman vuoden ajan. Sota 1941 oli alkanut. Sk-poikien nimi muuttui syksyllä 1941
sotilaspojiksi ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin pikkulottien nimitys muuttui 1943
lottatytöiksi. Nimenmuutos oli tärkeä, sillä pikkulotat olivat enenevässä määrin ottaneet
hoitaakseen vaativia ja moninaisia lottien tehtäviä. Näin oli myös sotilaspoikien kohdalla.
Menemättä yksityiskohtiin niin puolustusvoimien entinen komentaja Gustav Hägglund
kiteyttää sen näin: ”Sotilaspoikien merkitys Suomen taisteluille jatkosodassa on
kiistämätön”. Sotilaspojat korvasivat kymmenissä tuhansissa tapauksissa sotakelpoisen
miehen. Rintamajoukot pystyttiin pitämään miesmääriltään vahvoina kaikkina jatkosodan
vuosina.
Sotilaspojat olivat maamme suurin nuorisojärjestö. Parhaimmillaan 72 000 poikaa
Lottatyttöjä oli 50 000.
Sodan päätyttyä itsenäisyytemme säilymiseen 1944 alkoi jonkinasteinen sortokausi.
Neuvostoliiton painostuksesta lakkautettiin 11.11.1944 suojeluskunnat fasistisena
järjestönä ja tämän mukana lakkasi myös sotilaspoikien toiminta. Lotat ja lottatytöt
seurasivat perässä 23.11.1944.
Meidät yritettiin monin keinoin niin ulko- kuin sisäpuolelta nujertaa. Sydämiemme palavaa
isänmaallisuuden liekkiä ei pystytty sammuttamaan. Vuodet kuluivat toisinaan jopa
hyvinkin synkissä merkeissä. Kommunismin kaatuminen Neuvostoliitossa merkitsi sitä,
että sotilaspojat ja lottatytöt nostivat päänsä uhmakkaasti ylös. Vahvat patriootit
Tampereella perustivat 29.5.1991 Sotilaspoikien Perinnekillan ja toiminnan kasvaessa nimi
muutettiin Sotilaspoikien perinneliitoksi.
Perinnekiltoja on nyt maassamme 30 ja näiden joukossa on myös 6.2.1993 eli 15 vuotta
sitten perustettu Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry.
Tänään täytämme perinnekiltana 15 vuotta ja edelleen on mielessämme sotilaspoika- ja
pikkulottalupauksen merkittävimmät kohdat. Kolme on minulle pyhää: Jumala, koti ja
isänmaa.
Olkaa sydämellisesti tervetulleita!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928 – 1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

LAHJOITUS KILLALLE
Eileen Starckjohannin ja
Thelma Starckjohann-Bruunin säätiö
on lahjoittanut huomattavan summan
kiltamme perinnetyön tukemiseksi.
Suurkiitos säätiölle
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