KILTAVIESTI
1 / 2010

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N
JÄSENLEHTI
HELMIKUU - HUHTIKUU

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA

KILTAVIESTI
1 / 2010
10.2.2010

TOIMITUSKUNTA
VEIKKO LEPISTÖ,
KARI KERSTINEN,
SEPPO WUORI,
RAIMO BERKAN ,
JYRKI PORRAS

KANSIKUVA
Sota-aikainen postikortti
”Nuori sotilas leirinuotiolla”

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

KILLAN HALLITUS, KIRJE JA SILTA

HALLITUS Killan uudistuneen hallituksen, jossa on kaksi uutta jäsentä, ensimmäinen
kokous pidettiin tammikuun 27 päivänä. Hallitus noudatti jo vuoden 1996 alussa alkanutta
perinteistä tapaa jakaa tehtävävastuuta eri jäsenille ja jäsenryhmille. Hallitus asettaa luonnollisesti toimintansa päämääräksi toteuttaa syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman asettamia tavoitteita. Jo vuosia kiltatoimintaan kuuluneiden esitelmätilaisuuksien ,
matkojen, retkien ja vierailuiden järjestäminen on yksi merkittävimmistä hallituksen tehtävistä. Uusistakin hankkeista kokouksessa keskusteltiin.
Syksyllä 1995 perustettu kiltaviesti on kehittynyt erinomaiseksi tiedotuskanavaksi ja kokonaisuudessaan mielenkiintoiseksi julkaisuksi. Sen rinnalle
tiedotusväyläksi avattiin killan omat kotisivut vuonna 2007. Nyt näistä kotisivuista on kehittynyt erittäin runsaasti käytetty mielenkiinnon kohde. Viime vuonna vierailuja sivuillamme
oli noin 4000. Vierailijoita on siis ollut runsaasti ja se on ollut todennäköisesti myös Kiltaviestin ansiota. Sitä luetaan myös kotisivuiltamme. Yhden Kiltaviestin lukeminen kotisivuilta synnyttää 24 sivulatausta. Koska tiedotustoiminta on merkittävää perinnetyötä, hallitus
selvittää muitakin modernien tiedotuskanavien käyttömahdollisuuksia. Vasta selvitysten
jälkeen on sitten mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin.
Useilla paikkakunnilla on pystytetty sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnan
muistoksi patsaita ja muistokiviä. Pääkaupunkiseudulla tällaisia ole. Meillä on ainoastaan
muistolaatta entisen suojeluskuntatalon seinässä. Se on tietysti erinomainen asia ja hyvä
edellisten hallitusten saavutus yhteistyössä ruotsinkielisen veljeskillan kanssa. Pääkaupunkiseutu on kuitenkin laaja alue ja sen asukasmäärä on merkittävä. Sotilaspoikatoiminta
oli tällä alueella niinikään huomattavan vilkasta.
Sotilaspojat olivat myös puolustamassa pääkaupunkiamme Stalinin ilmahyökkäyksiä torjuttaessa kuten yleisesti tiedetään. He toimivat sekä tykeillä että muilla ilmatorjuntaan liittyvillä tehtäväalueilla. Näistä syistä johtuen muistokiven aikaansaaminen olisi perusteltua ja
toivottavaa. Keskustelun ja selvitykset asiasta aloitti jo edellinen hallitus Pekka Tuomiston
johdolla. Uusi hallitus jatkaa toimia tavoitteen saavuttamiseksi.
KIRJE
Kiltamme jäsen Raimo Ilaskivi on lähettänyt viime joulukuussa Uolevi Sandroosille sähköpostiviestin, jossa hän kiinnittää huomiota muun muassa kahteen asiaan,
jotka ansaitsevat tulla huomioon otetuiksi tässä kirjoituksessa.
Ilaskivi toivoo, että Kiltaviestissä suositeltaisiin uudelleen sotilaspoikamerkin käyttämistä
sotilaspoikien kuolinilmoituksissa. Teen sen nyt tässä. Suurimmissa päivälehdissä on sotilaspoikatunnus ollut jo vuosia käytettävissä. Kertokaa läheisillenne toiveistanne!
Hän kysyy myös mahdollisuudesta käyttää sotilaspoikatunnusta hautamuistomerkissä. Se
on mahdollista. Sotilaspoikaplaketti voidaan kiinnittää hautakiveen. Plaketin voi hankkia
ottamalla yhteyttä joko perinneliittoon tai paikalliseen perinnekiltaan.
SILTA
Talvisodan päättymisestä on kohta kulunut seitsemänkymmentä vuotta. Sota,
joka pelasti Suomen, on saanut osakseen ansaitsemansa huomion kaikissa tiedotusvälineissä. Se tuntuu lohduttavalta ja vapauttavalta. Olemme löytäneet vapauden hengen.
Artikkeleissa ja luennoilla on paljon käsitelty erillisiä taisteluita ja sotakokemuksia. Sota ei
kuitenkaan ollut erillinen tapahtuma. Sekin on tullut esiin. Syntyy halu yhdistää talvisota
sitä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan sekä siihen mitä tapahtui lähiympäristössä. Siksi
halusin rakentaa kirjoista kaarisillan, jonka päältä olisi helpompi katsella kokonaisuutta.
Sekin on vain yksi tarkastelukulma, mutta sitäkin mielenkiintoisempi.

Örnulf Tigerstedtin kirjoittama kirja, Vastavakoilu iskee: Suomen taistelu neuvostovakoilua vastaan 1919-1939, Otava 1943, avaa näkymän sotaa edeltäneeseen aikaan. Siihen tutustuminen antaa hyvän lähtökohdan noiden vaarallisten vuosien ymmärtämiselle.
Toimiessaan Valtion Tiedotuskeskuksessa Mika Valtari (Nauticus) kirjoitti kirjan, jonka useimmat jo tuntevat, koska siitä otettiin uusi painos vuonna 2008. Kirjan nimi
on Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Ensimmäinen painos ilmestyi 1941.Teos jakaantuu kahteen osaan, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen. Uuden painoksen esipuheen
kirjoittanut Seppo Zetterberg toteaa kirjan alussa, että kirjan antama kuva , ”totuus”, on
kovin todenmukainen. Uudet tiedot vain tarkentavat ja syventävät, mutta eivät olennaisesti
muuta Nauticuksen piirtämää yleiskuvaa. Nauticus loi siis ainutlaatuisen dokumentin, joka
kertoo silloisen ajan tiedon runsaudesta ja tasosta. Hän toteaa kirjan lopussa, että Neuvostoliitto rikkoi jokaisen Baltian maiden kanssa tekemänsä sopimuksen ja niille antamansa lupauksen heti, kun katsoi maailmanpoliittisen tilanteen kehittyvän sopivaksi valtapyrkimystensä jatkamiseen.
Minulla on kädessäni pahoin ruskettunut kirja, jonka takakannessa on suuri
leima: ”Vain opintosalikäyttöön”. Hyvä, että sai edes siellä lukea. Kirja on ilmestynyt vuonna 1942 . Sen on kirjoittanut Punaisen Ristin tehtävissä ollut liettualainen Ignas J.
Sheynius. Kirja on nimeltään Punainen tulva nousee. Teos on rakenteeltaan päiväkirjamainen. Se on hyvä, sillä eversti Wolf Halsti on todennut, että päiväkirja antaa autenttisemman kuvan sodasta kuin historian oppikirja. Teos kertoo tapahtumien kehityksestä
Liettuassa aikavälillä 29 lokakuuta 1939- 22 elokuuta 1940. Se osoittaa kuinka raa`asti ja
julmasti Neuvostoliitto käyttäytyi tuhoten sekä ihmisiä että tavaroita. Se mursi valheella ja
väkivallalla kansakunnan selkärangan.
Sofi Oksasen voitti Finlandia-palkinnon 2009 kirjallaan Puhdistus . Suomessa
erittäin tunnettu teos kuvaa Neuvostoliiton miehittämää Viroa kahden naisen kokemusten
kautta. Se kertoo heidän kokemastaan häpeästä ja hyväksikäytöstä sekä Viron vastarintaliikkeestä miehityksen jälkeen. Kertomus saa uskottavuutta siitä, että se kuvaa kirjoittajan
oman suvun kohtaloita. Miksi tämä paljon luettu kirja on esillä nyt tässä yhteydessä? Siksi,
että kirja antaa kuvan siitä, millaisesta kohtalosta talvisota meidät pelasti.
Matti Simolan toimittama kirja Ratakatu 12. Suojelupoliisi 1949 – 2009 ansaitsee tulla luetuksi. Myös se kuvaa taistelua ja moraalista rappiota sekä propagandaan alistumista.
Tällä kertaa taistelu voitettiin. Tämä teos päättää kaarisillan rakentamisen. Se alkoi tiedustelusta ja päättyi tiedusteluun niin kuin aina käy.
Olli Sorvettula
AJATELMIA

Hiljainen sitoumus on vahvempi kuin lukuisat lupaukset.
.

Ystävien joukkoon ei ole tungosta.
Ystävyyttä ei voi punnita, ystävyyttä ei voi mitata. Se ansaitaan ja saadaan.
Marita Engberg

TALVISODAN MUISTOT
Talvisodasta on kirjoitettu lehdistössä monin tavoin. Aihetta on käsitelty myös TVohjelmissa kiitettävällä tavalla. Ehkä monelle jo kyllästymiseen saakka, päätellen muutamista lehtien yleisönosastokirjoituksista. Siitä huolimatta kerron nyt erään asian, joka liittyy
talvisodan muistoon ja sotilaspoikiin:
Noin kaksikymmentä vuotta sitten, Yhteishyvän silloinen toimitussihteeri Pentti Metola,
sotainvalidi ja sotaveteraani, otti minuun yhteyttä. ”Olen kuullut, että pääkaupunkiseudulle
on vasta perustettu sotilaspoikien yhdistys. Samoin olen saanut tietää, että olet liittynyt
siihen jäseneksi.” Myönsin näin asian olevan.
”Meillä sotaveteraaneilla ja sotainvalideilla on ollut perinteenä yhdessä partiolaisten kanssa sytyttää kynttilät itsenäisyyspäivän aamuna Hietaniemen sankarihaudoille. Tehtävä on
mittava ja aikaa on vähän. Tarvitaan paljon porukkaa. Meillä on ongelma: meidän voimat
ovat alkaneet ehtyä. Moni meistä on liikuntarajoittunut. Se on myös monelle veljellemme
henkisesti raskas tehtävä. Sotamuistot tulevat herkästi pintaan. Voiko Sotilaspojat auttaa?”
Lupasin ottaa asian esille meidän hallituksessa ja antaa vastauksen ensitilassa. Vastaus
oli tietysti ”kyllä”.
Lähes kaksikymmentä vuotta sotilaspoikajoukko on hoitanut tätä perinnetehtävää yhdessä
partiolaisten kanssa. Minulle itselleni tämä tehtävä on itsenäisyyspäivän alkujuhla. Siellä
sankarihaudoilla minulle aina muistuu mieleen lauluntekijän sanat:

Siell´ lepää nyt sankarit Suomussalmen,
Summan, Raatteen ja Kollaanjoen.
Vaan vapaaksi maaksi he Suomemme loi,
On muistossa kumpujen yöt.
Ei unhoittua muistot nuo talviset voi,
Ei poikaimme sankarityöt.
Veikko Lepistö
Päätoimittaja

Kuva Olli Sorvettula

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Klitamme kunniapuheenjohtaja Antti Konkola on kuollut. Hän oli syntynyt 18.10.1927
Mäntsälässä ja hän menehtyi 24.1.2010 Helsingissä.
Antti Konkola toimi sotilaspoikatehtävissä lähettinä skesikunnassa Asikkalassa 1941 – 43 ja puhelinpäivystäjänä Jämsässä 1944. Hän oli 1993 perustetun kiltamme perustajajäsen ja
ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1993 – 1997 . Toisen kerran
Antti Konkola toimi puheenjohtajana vuosina 2000 – 2003. Hänet
valittiin kiltamme kunniapuheenjohtajaksi 16.2.2005.
Antti Konkola toimi aktiivisesti myös Sotilaspoikien Perinneliitto
ry:ssä Hän oli liiton perustavan kokouksen puheenjohtaja vuonna
1992 ja kuului liiton hallitukseen vuosina 1993 – 2004 toimien varapuheenjohtajana 1996 – 2004. Antti Konkola kutsuttiin liiton kunniajäseneksi 2006.
Antti Konkolaa kunnioitettiin ja arvostettiin sekä oman kiltamme että valtakunnallisen liiton
piirissä.
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu myös kiltaveljet Eero Neronen, Toivo Mäkelä, Väinö
Niku ja Risto Räsänen. Kunnioitamme poisnukkuneiden muistoa.

MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA
Kurittu Martti
Tolvanen Erkki
Aarto Bror
Rantamäki Valto

80 VUOTTA
25.3.2010
27.3.2010
10.5.2010
29.5.2010

Hynynen Reino
Heliövaara Marianne
Paavola Ritva
Berkan Raimo
Järvinen Veikko
Hänninen Risto

9.3.2010
12.3.2010
26.3.2010
26.3.2010
30.3.2010
1.4.2010
15.4.2010
19.4.2010
19.4.2010
25.4.2010

75 VUOTTA

80 VUOTTA
Elonsalo Raimo
Hakala Antti
Linnakivi Jaakko
Nyman Kauko
Rinne Mauno
Väätäinen Väinö
Salmi Matti
Kallio Erkki J
Salmi Kalevi
Granström Torsten

Moilanen Riitta
Bergholm Tauno
Lind Mikko
Lindholm Arne

30.4.2010
11.5.2010
17.5.2010
19.5.2010
19.5.2010
22.5.2010

8.3.2010
21.3.2010
7.5.2010
23.5.2010

70 VUOTTA
Naulapää Pertti
Tuomisto Pekka

28.3.2010
23.4.2010

Kiltaan on jäseniksi hyväksytty: Haavisto Ulla-Maija, Mäntylä Jussi Martti, Vähätalo Kaisu Aliisa ja Yrjönmäki Laura Salome
Ainaisjäseniksi ovat siirtyneet: Olli ja Soili Sorvettula

TOIMINTAA, TOIMINTAA, TOIMINTAA
MAALISKUU
Keskiviikko 3.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Talvisota Puna-armeijan näkökulmasta.
Evl Tapio Skog
Keskiviikko 17.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Suomen osallistuminen rauhanturvaoperaatioihin.
Evl Timo Vehviläinen
HUHTIKUU
Keskiviikko 7.4. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Ukkoset
Tutkija Lea Saukkonen, Ilmatieteen laitos

Entisen SK-talon ja sen auditorion osoite on
Töölöntorinkatu 2 (Ravintolan viereinen ovi)

Torstai 29.4. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta Killan sääntömääräinen kevätkokous
TOUKOKUU
KILLAN KEVÄTRETKI TUUSULAAN
Killan kevätretki suuntautuu tällä kertaa kulttuuripitoiselle Tuusulan rantatielle keskiviikkona 5. päivä toukokuuta.
Lähtö klo 09.00 Rautatientorin tilausliikennelaiturilta Fenniaa vastapäätä.
Tutustumme aluksi entisen päällystökoulun uusittuun perinnehuoneeseen sekä samassa
talossa olevaan maanviljelysneuvos Heikki Tavelan kotimuseoon. Tämän jälkeen siirrymme Lottamuseoon, johon on kerätty uusi mielenkiintoinen näyttely.
Matkan hinta on 10 €, johon sisältyy kuljetus ja opastukset.
Lottamuseossa voi nauttia virvokkeita kukin makunsa mukaan.
Ilmoittautuminen 28. päivä huhtikuuta 2010 mennessä
Kari Kerstinen 0500 -152 855 tai 09-242 4917
Kaarlo Männistö 050 – 568 0776 tai 09-872 4232

AMIRAALIN MATKATARJOUKSIA
Kaikkien yhdistysten veteraaniveljet ja –sisaret, sotilaspojat ja ystävät voivat osallistua.
Matkat toteutuvat, jos 30 henkilöä ilmoittautuu. Keski-Helsingin sotaveteraaniyhdistyksen
toimistosta voitte kysellä matkan tarkemmasta ohjelmasta ja aikataulusta.
1)

Perinteinen kylpylämatka Haapsaluun 2.- 8.5.2010

Matkan hinta on tunnuksen omaavilla 220 €-, muilta 350 €. Hinta sisältää laivamatkat, hytit
matkatavaroille, bussimatkat, majoituksen kahden hengen huoneissa, kylpylähoidot päivittäin, lääkärintarkastuksen sekä täyshoidon (aamiainen, lounas, päivällinen).
Sitovat ilmoittautumiset toimistoon keskiviikkoisin 050-441 4707 tai 050-441 4706 viimeistään 10.3.2010 mennessä. Matkajärjestelyt hoitaa Roy Cairenius 0400-440 942.
2)

Perinteinen Tukholman matka 25.- 27.5.2010 M/S Gabriella

Risteilyn hinta on varsinaisille jäsenille 110 € ja muille 150 € sisältäen matkat 2 hengen
hytissä (A-luokka) aamiaiset ja illalliset ruokajuomineen sekä kultaisen drinkin. Tukholmaan saavuttuamme vierailemme Suomen suurlähetystössä ja sen jälkeen ihailemme
pieneltä laivalta Tukholmaa ja kierrämme Djurgårdenin.
Sitovat ilmoittautumiset 14.4.2010 mennessä Keski-Helsingin sotaveteraaniyhdistyksen
toimistoon keskiviikkoisin klo 10.00 – 14.00 puh 050- 441 4707 tai 050- 441 4706, josta voi
tiedustella tarkempia ohjelmatietoja. Matkan vetäjänä on Roy Cairenius 0400-440 942.

KONSERTTI
KANTTIININ LOTAT
Lauluyhtyeen hyväntekeväisyyskonsertti
Espoonlahden kirkossa, Kipparinkatu 8
Tiistaina 9. päivä maaliskuuta 2010 klo 19.00
Ohjelmassa sotamuistojen ja muistojen laulut
Liput 15 €

Tulot luovutetaan Kirkkojen Haiti-keräykseen

LIIKUNTAA TARJOTAAN
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan jäsenillä on mahdollisuus
osallistua Helsingin sotaveteraanien järjestämään keilailun joukkuekilpailuun toukokuussa.
Halukkaita pyydetään ilmoittautumaan Kiltaviestin toimitussihteerille.

Sotilaspoikaplaketti
Sotilaspoikaplaketti on tombakista valmistettu
leveydeltään 70, korkeudeltaan 65 ja paksuudeltaan
5 millimetriä oleva viisikulmainen kilpi, jonka kuviona
on perinteinen sotilaspoikamerkki.
Plakettia voidaan käyttää liiton ja perinnekiltojen
lahjaesineenä, jolloin se on sijoitettu läpinäkyvään
muovikoteloon vihreälle alustalle sekä ilman koteloa
liiton henkilöjäsenten muistoesineenä. Plaketti voidaan kiinnittää myös edesmenneen sotilaspojan
hautakiveen.
Plaketin voi lunastaa itselleen jokainen suojeluskuntien poikaosastoissa ja sotilaspoikajärjestöissä toiminut henkilö tai hänen lähiomaisensa.
Plakettia myyvät Sotilaspoikien Perinneliitto ja siihen kuuluvat perinnekillat.
Perinneliiton hallitus vahvistaa plaketin myyntihinnan. Sotilaspoikaplaketin on suunnitellut
Tapio Saarni vuonna 1997.

Sotilaspoikaplaketin kiinnitys hautakiveen
1)
2)
3)

4)

Ota huomioon säätila (kiinnitys sisätiloissa tai sulan aikana ulkona)
Kiinnityspintojen ehdoton puhtaus. Plaketin kiinnityspinnan pintalakkauksen poisto. Suosituksena myös karhennusta smirkelillä tai viilalla.
Kiinnitysaineita:
- Super Epox
- Plastic padding
- Silikoni (kirkas tai kiven värinen)
Levitä kiinnitysainetta esineen ulkoreunaan saakka.
Puristus ( Puhdista pinnoista mahdollisesti pursuava kiinnitysaine pois)

KOKOUSKUTSU
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 29.4.2010 klo 13.00
Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23.
Kahvi/Tee tarjoilu klo 12.30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN
PERINNEKILTA RY
Toimintakertomus vuodelta 2009
Yleistä.
Sotilaspoikien keski- ikä alkaa lähestyä kahdeksaakymmentä ja siitä vääjäämättä johtuu
myös, että poistuma riveistämme tavalla ja toisella alkaa kasvaa. Pikkulottien mukaantulo
joukkoomme on ollut merkittävästi jäsenkatoa hidastava piristysruiske. Heitähän oli tosin jo
aiemminkin aktiivisesti mukana, mutta heidän pääsynsä jäseniksi on ollut oikeaan osunut
toimenpide. Pikkulottaorganisaation tytöt ovat toki jo taustansakin vuoksi yhtälailla oikeutettuja kiltatoimintaan.
Edellisenä toimintakautena uusin eväin aloitettua perinnetoimintaa on pystytty jatkamaan
ja erityisen suosittuja ovat olleet jäsentemme esiintymiset Helsingin maanpuolustuspiirin
järjestämillä turvakursseilla. Niissä on valotettu pikkulottien ja sotilaspoikien toimintaa aina
toiminnan alkuajoista järjestöjen lakkauttamiseen asti. Kursseja on pidetty myös ruotsiksi.
Killan yhteydet.
Sotilaspoikien Perinneliiton liittopäivät ja liittokokous pidettiin Haminassa 8.- 9. 8. 2009.
Järjestelyvastuun kantanut Etelä- Kymenlaakson kilta onnistui tehtävässään esimerkillisesti. 8.9. pidetyssä liittokokouksessa oli kiltaamme edustamassa killan puheenjohtaja
Uolevi Sandroos. Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Atte Kaskari, joka näin jatkoi
virkakauttaan.
Kilta on tukijäsenenä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:ssä ja on myös edustettuna
sen hallituksessa sekä sen perinnetoimikunnassa. Paikallisissa sotaveteraaniyhdistyksissä
on killalla yhdyshenkilöitä. Kiltamme jäsen Pentti Lehtola toimii projektissa, josta veteraanit
saivat maksutonta puhelinneuvontaa lakiasioissa.
Sotaveteraaneja on avustettu monien eri tilaisuuksien järjestelyissä.
Helsingin suojeluskuntien ja Lotta Svärd- piirien perinnekilta ry:n, Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n sekä Sotilaspojat 41- 44 r.y:n kanssa on oltu
toiminnallisessa yhteistyössä
Yhteydenpidon Puolustusvoimien pääesikuntaan ja Helsingin sotilasläänin esikuntaan
ovat hoitaneet killan hallituksen jäsenet Kaarlo Männistö ja Roy Cairenius, joka viimeksi
mainittu on huolehtinut myös killan yhteyksistä sotaveteraaneihin.
Oulun It- poikien yhdysmiehenä on toiminut Kauko Korpela
Kiltakokoukset.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2009 Kokoukseen osallistui 52 killan jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Konkola ja sihteerinä Kari Kerstinen. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat, eli vuoden 2008 tilit ja toimintakertomus Muita asioita ei ollut
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11.2009 Helsingissä Mikael Agricolan kirkon
kryptassa. Kokoukseen osallistui 53 killan jäsentä.
Puheenjohtajana toimi Heikki Konkola ja sihteerinä Kari Kerstinen. Asialista sisälsi sääntömääräiset asiat, eli seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
henkilövalinnat. Muita asioita ei ollut.
Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Killan puheenjohtajaksi valittiin Olli Sorvettula. Edellinen puheenjohtaja Uolevi Sandroos
samoin kuin erovuorossa oleva killan monivuotinen rahastonhoitaja Olavi Ylä- Kotola ilmoittivat, etteivät he asetu ehdolle tulevan hallituksen jäseniä valittaessa. Erovuoroisista
valittiin uudelleen hallitukseen Kari Kerstinen, Veikko Lepistö ja Pekka Tuomisto. Uusiksi
hallituksen jäseniksi valittiin Arne Lindholm ja Hannu Saloniemi.
Tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2010 tilejä ja hallintoa kutsuttiin Yngve Helvamo ja
Matti Vuori sekä heidän varamiehikseen Timo Hietanen ja Aimo Kilpeläinen..
Hallitus.
Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Uolevi Sandroos ja jäseninä Roy Cairenius,
Kari Kerstinen, Veikko Lepistö, Ros- Mari Ljungberg, Kaarlo Männistö, Jyrki Porras, Olli
Sorvettula, Pekka Tuomisto, Maija Vaarnavuo ja Olavi Ylä-Kotola.
Hallituksen tehtävien jako oli seuraava:
Uolevi Sandroos

Hallituksen puheenjohtaja, yhteydet yhteistyöyhdistyksiin

Olli Sorvettula

Varapuheenjohtaja, ansio- ja kunniamerkkivastaava, perinnetyö.

Roy Cairenius.

Järjestelytoimikunnan jäsen, yhteydet veteraanijärjestöihin.

Kari Kerstinen.

Killan sihteeri, järjestelytoimikunnan ja Kiltaviestin toimituskunnan
jäsen, Sotilaspoikien Perinneliitto r.y:n hallituksen jäsen.

Veikko Lepistö.

Kiltaviestin päätoimittaja, yhteydet Sotilaspoika-lehteen.

Ros- Marie Ljungberg

Pikkulottatoiminta, perinnetyö, tarvikkeiden myynti.

Kaarlo Männistö.

Kiltamestari, järjestelytoiminnasta vastaava.

Jyrki Porras.

Kiltaviestin toimitussihteeri, jäsenrekisterin hoitaja,
järjestelytoimikunnan jäsen, yhteydet Sotilaspoika-lehteen.

Pekka Tuomisto

Perinnetyöstä vastaava.

Maija Vaarnavuo .

Pikkulottatoiminta, perinnetyö, tarvikkeiden myynnistä vastaava
.
Talous, rahastonhoitaja.

Olavi Ylä-Kotola.

..
Hallitusta avustivat seuraavat toimikunnat:
-

Perinnetoimikunta
Pekka Tuomisto, vastaava
Kyösti Kaskirinne
Riitta- Liisa Kaskirinne
Ros- Mari Ljungberg
Olli Sorvettula
Maija Vaarnavuo

.

Kiltaviestin toimituskunta
Veikko Lepistö, päätoimittaja
Jyrki Porras, toimitussihteeri
Kari Kerstinen
Raimo Berkan
Seppo Wuori
- Järjestelytoimikunta
Kaarlo Männistö, vastaava
Roy Cairenius
Kari Kerstinen
Jyrki Porras
- Pikkulottatoiminta ja tarvikkeiden myynti
Maija Vaarnavuo, vastaava
Ros- Mari Ljungberg
Hallitus on kokoontunut 5 kertaa.
Talous.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin vuoden 2010 jäsenmaksuksi varsinaisille ja
kannattajajäsenille 25 euroa sekä ainaisjäsenmaksuksi 160 euroa. Puolisojäsenten vuoden 2010 yhteisjäsenmaksu on 42 euroa.
Killan taloutta ovat tukeneet myyntiartikkeleista saadut tulot, tukimaksut ja lahjoitukset sekä taidelahjoituksista saadut myyntitulot.
Killan talous on kunnossa. Tarkat luvut ilmenevät tilinpäätöksestä.
Tiedotus.
Kiltaviesti on ilmestynyt vuoden mittaan 4 kertaa. Lehdessä kerrotaan kiltatapahtumat ja
ohjeet niihin osallistumiseksi. Myös viralliset kokouskutsut ovat olleet Kiltaviestissä.
Näiden ohella on lehdessä ollut sen aihepiiriin kuuluvia muistelmia ja kirjoituksia.
Kiltaviestin painos on 600 kpl ja lehti on toimitettu talkootyönä. Killan ulkopuolisen jakelun
piirissä ovat Perinneliitto ja toisten kiltojen puheenjohtajat.
Parisen vuotta käytössä ollut nettisivustomme on osoittautunut tarpeelliseksi. Se on nopeuttanut tiedonkulkua ja saanut mukavasti käyttäjiä. Kotisivujen osoite on
www.sotilaspojat.fi tai www.pikkulotat.fi
Jäsenasiat.
Killan jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 473, joista ainaisjäseniä 114.
Kiltaan liittyi vuoden aikana 15 uutta jäsentä, erosi tai katsottiin eronneeksi 11 henkilöä
sekä poisnukkuneita oli 21 jäsentä. Viimeksi mainituista on vaikeata saada tietoa. Asiaa
varmaan auttaisi, jos esimerkiksi killan jäsenistöltä tulisi hallitukselle tietoa poisnukkuneista
veljistä.
Killan jäsenmaksu varsinaisilta ja kannattajajäseniltä oli 20 e/vuosi, puolisojäsenten yhteismaksu 34 e ja ainaisjäsenmaksu 130 e. Jäsenmaksuun sisältyi sekä Kiltaviestin että Sotilaspoika-lehden tilausmaksut.
Jäsenistö on tukenut killan toimintaa kiitettävästi myös vapaaehtoisin kannatusmaksuin.
Vuonna 2009 myönnettiin sotilaspoikaristejä 5 kpl, liiton hopeisia ansiomitaleja 2 kpl,
pronssisia 3 kpl ja kullattuja rintamerkkejä 4 kpl.

Toiminta.
Killan jäsenistölle on järjestetty mahdollisuuksien mukaan kaksi tapaamista kuukaudessa,
mahdollisuuksien mukaan toimintakuukauden ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona.
Ne on pidetty Maanpuolustusyhtiön (MPYoy, ent. sk-talo) kokoustiloissa ja ne ovat olleet
lähinnä esitelmätilaisuuksia. Kevät- ja syyskokoukset pidettiin Mikael Agricolan kirkon
kryptassa ja pikkujoulu Otaniemen Rajamieskoululla. Näiden lisäksi on ollut muitakin aktiviteetteja.
Killan edustajina ovat jäsenemme osallistuneet eri tilaisuuksiin, eräisiin myös seuralaisineen, alla esitetyn mukaisesti:
Tapahtumat luettelomaisesti ja kiltalaistemme määrä, mikäli on tiedossa.
- 2.1.
- 21.1.
- 4.2.
- 18.2.
- 4.3.
- 11.3.
- 13.3.
- 18.3

Veteraanihautajaiset
Naiset jatkosodassa, dosentti Aura Korppi- Tommola. 38 h.
Propaganda jatkosodassa. Arkistoneuvos Veli- Matti Syrjö. 41 h.
Aurinkokuntamme, avaruuden arvoituksia. Dosentti Asko Palviainen. 31 h.
Georgian tilanne. Maj Mika Lehtonen. 49 h.
Keski- Helsingin veteraanien vuosikokous. 4 h.
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Vanhassa Kirkossa.
Pohjoismainen puolustuspolitiikka ja yhteistyön näkymistä. Evl M. Kerttunen
54 h
- 1.4.
Ilomantsin taistelut 1944. Evl Ari Raunio. 48 h.
- 7.4.
Veteraaniretkeily Riihimäen rautatiemuseoon.
- 16.4.
Killan sääntömääräinen kevätkokous. 52 h.
- 19.- 26.4. Kylpylämatka Viron Pärnuun. 49 h.
- 27.4.
Kansallinen veteraanipäivä. 8 h
- 6.5.
Kevätretki Taidekeskus Emmaan Espoossa. 31 h. .
- 19.–21.5 Veteraanimatka Tukholmaan.
- 29.5.
Valtakunnallinen veteraanikeräys. Myös 3.7., 15.7. ja 20.8.
- 8.– 9.8. Liittopäivät Haminassa.
- 2.9.
Rooma- pikkukaupungista maailmanvallaksi. FM Julia Burman. 14 h.
- 16.9.
Syysretki Kotkaan Merikeskus Wellamoon. 44 h.
- 7.10.
Näkymiä puolustusvoimien 90- vuotistaipaleelta. Kenrl K- P Rannikko. 27h.
- 21.10.
Mannerheimin murhayritys. Prof. Tauno Saarela. 63 h.
- 3.11.
Veteraani- illanvietto Karjala- talolla. 8 h.
- 4.11.
Suomen sodan taustat. Kirjailija Reima T.A. Luoto. 39 h.
- 9.11.
Killan syyskokous. 53 h.
- 28.11.
Killan Wähä- joulu. 67 h.
- 30.11.
Talvisodan syttymisen muistotilaisuus Marskin ratsastajapatsaalla. Killan lippu ja
10 kiltalaista.
-6.12.
Kynttilöiden sytytys Hietaniemen sankarihautausmaalla ja kansalaisjuhla
Yliopistolla.
- 24.12.
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä. 8 h.
.
Osassa tapahtumia on ilmoitettu vain avustajien lukumäärä, muista ko.
tapahtumaan osallistuneista kiltalaisista ei ole kaikissa näissä tapauksissa
pidetty kirjaa.
31.12.2009 Killan hallitus

VALEHTELUA, PETOSTA, PELOTTELUA, KIRISTYSTÄ
Mitä välirauhasta muistetaan?
Moskovan rauha 1940 tunnetaan parhaiten nimellä Välirauha. Nimi kuvaa erinomaisesti
sitä tilaa, joka vallitsi talvisodan ja jatkosodan välissä. Sitä ei kansan keskuudessa koettu
”oikeaksi” rauhaksi. Vaikka ei suoranaisia sotatoimia ollut, oli välitila, uhanalainen poikkeustila. Välirauhan ajasta muistetaan luovutetuilta alueilta evakuoitujen valtava määrä;
sotainvalidit,- lesket ja –orvot; kansanhuolto ja säännöstely; jälleenrakennus; kenttäarmeijan osittainen kotiuttaminen ja kohta uusi liikekannallepano.
Suomalaisten sopeutuminen uuteen tilanteeseen oli vielä valtavassa käymistilassa, kun
Euroopassa samanaikaisesti alkoi kuohua. Saksa miehitti huhtikuussa 1940 Tanskan ja
Norjan (operaatio ”Weserübung”). Wehrmachtin raivokas salamahyökkäys länteen kesäkuussa 1940 johti Ranskan ja Benelux-maiden antautumiseen. Tässä yhteydessä Englannin mannermaalla oleva siirtoarmeija kärsi valtavia tappioita Kanaalin rannikon taisteluissa
sekä nöyryyttävän vetäytymisen täydessä kaaoksessa. Meitä lähempänä alkoi Baltian
maiden Via Dolorosa kesäkuun puolivälissä. Neuvostoliitto miehitti Viron, Latvian ja Liettuan aloittaen niissä bolshevistisen terrorihallinnon, mikä hetkeksi katkesi saksalaisen terrorin ajaksi, mutta jatkui sen jälkeen lähes puoli vuosisataa.
Kaiken tämän myllerryksen keskellä ja sensuurin vuoksi oli suomalaisilla hyvin vähän
mahdollisuuksia seurata kaikkea sitä käsittämätöntä painostusta, mitä Neuvostoliitto Suomeen kohdisti.
Muistetaan ehkä Hakaniementorin ”pinonpolttajaiset”. Paremmin muistetaan Aeron matkustajakoneen Kalevan alas ampuminen 14.6.1940 pian sen Tallinnasta lähdön jälkeen.
Silloin tiedettiin hyvin vähän ja nykyään muistetaan vielä vähemmän Moskovan hellittämättömästä painostuksesta. (Arkistojen avauduttua tätä tietoa on nykyään laajasti saatavissa,
mutta asiasta kiinnostuneita aikalaisia on enää kovin vähän. Toim. huom.) Ajankohta oli
Moskovalle äärimmäisen otollinen, sillä muun maailman mielenkiinto oli kohdistettu Keskija Länsi-Euroopan tapahtumiin.
Neuvostoliitto painosti yhä uusilla vaatimuksilla, jotka eivät ollenkaan sisältyneet alkuperäiseen rauhansopimukseen. Maittemme välisiin suhteisiin vaikuttivat asiat, jotka lähes
aina olivat ikäviä. Kevään 1940 aikana kävi eri yhteyksissä selväksi, että Neuvostoliiton
tarkoituksena oli käyttää rauhansopimusta välineenä painostaa Suomi tekemään yhä uusia myönnytyksiä. Neuvostoliiton mielivaltainen rauhansopimuksen tulkinta ei tukenut vaan
merkittävästi vähensi sopimuksessa Suomelle vakuutettua oikeusturvaa.
Rauhansopimuksen varjolla Neuvostoliitto katsoi voivansa esittää Suomelle uusia vaatimuksia, jotka kohdistuivat milloin Suomen harjoittamaan ulkopolitiikkaan, milloin lisämyönnytysten tekemiseen, milloin Suomen sisäisiin asioihin.
Jo uutta rajalinjaa alustavasti määriteltäessä syntyi ikäviä välikohtauksia, jotka osoittivat,
ettei Neuvostoliiton aikomuskaan ollut noudattaa omasta puolestaan rauhansopimusta,
vaan että se tietoisesti pyrki esiintymään voittajana ja valloittajana. Rauhanneuvotteluissa
Neuvostoliiton edustajat olivat painottaneet uuden rajan olevan sotilaallisten näkökohtien

sanelema, eikä päämääränä ollut taloudellisten etujen saavuttaminen. Siitä huolimatta jo
rajankäynnin yhteydessä Neuvostoliitto vaati itselleen Enson teollisuusalueen.
Neuvostohallituksen asenne kehittyi vuoden 1940 kuluessa sellaiseksi, että se katsoi voivansa suoranaisesti sekaantua Suomen sisäisiin asioihin. Se mm antoi diplomaattista tietä
tukeaan SKP:n toiminnalle. Kommunistien toimintaa aktivoitiin myös neuvostotaholta harjoitetulla agentti- ja kiihotustyöllä. Suomi-Neuvostoliitto-seuran maapetoksellista toimintaa,
sen aikaansaamia järjestyshäiriöitä ja laittomia mielenosoituksia oli tarkkailemassa lähetystön henkilöstöä, jopa aivan syrjäseuduilla. Neuvostoliiton diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilömäärä oli moninkertainen muiden maiden edustustoihin verrattuna, mutta kysymyksessähän oli vakoiluorganisaatio, joka ei juuri välittänyt diplomaattisesta tahdikkuudesta. Jopa itse lähettiläs puolusti alaistensa rikollisia puuhia.
Suomi pyrki puolustamaan oikeuksiaan sitkeiden neuvottelujen avulla, mutta joutui antamaan vähä vähältä periksi. Suomen yritykset pyrkiä rehellisesti täyttämään rauhansopimuksen mukaiset velvoituksensa eivät saavuttaneet vastakaikua, vaan Neuvostoliitosta
suunnattiin kaiken aikaa räikeätä kiihotusta sekä lehti- ja radiopropagandaa Suomea vastaan. Samanaikaisesti Neuvostoliiton virallinen edustusto suhtautui erittäin vaateliaasti ja
yliolkaisesti Suomen viranomaisiin.
Suomi pyrki välirauhan aikana lähestymään muita pohjoismaita. Tämä oli venäläisten mielestä vastoin rauhansopimusta. He menivät vainoharhaisuudessaan niin pitkälle, että väittivät Tukholman lähettiläältään, rouva Kollontay´lta saatujen tietojen perusteella, että
Suomi on muka alistamassa ulkopolitiikkaansa Tukholmalle ja varoittivat jyrkästi sen seuraamuksista. Sehän oli tietenkin täyttä puppua!
Jo rauhansopimuksen täytäntöönpanovaiheessa syntyi hankaluuksia; venäläiset joukot
etenivät nopeammin kuin sopimus edellytti. Tämä esti osin sopimuksenmukaisen evakuoinnin, eikä Neuvostoliitto korvannut syntyneitä vahinkoja. Lisäksi he kaappasivat vangeiksi rajan läheisyydestä suomalaisia sotilas- ja siviilihenkilöitä, jotka eivät todellisuudessa
olleet ylittäneet rajaviivaa tai liikkuivat alueella, jossa raja oli vielä merkitsemättä. Kun asiassa käännyttiin Molotovin puoleen, hän käytti uhkaavaa kieltä ja syytti suomalaisia vakoilusta.
Uutta rajaa määriteltäessä neuvostopuoli tulkitse yksipuolisesti, että Enso tehdaslaitoksineen jää heidän puolelleen. Kysymys otettiin esille diplomaattista tietä, jolloin Molotov tokaisi, että jostain mäennyppylöistä voidaan keskustella, mutta Enso on heidän. Myöhemmin he vaativat sieltä lisää maita, mm Pelkolan kartanon alueet.
Neuvostoviranomaisten pyynnöstä jäi Vuoksessa olevaa suurta ja modernia Rouhialan
voimalaitosta hoitamaan insinööri ja teknistä henkilökuntaa. Näitä ei päästetty sovitussa,
kohtuullisessa ajassa pois, vaan heitä pidettiin pakolla paikalla eikä suoritetusta työstä
maksettu palkkaa.
Neuvostoliitto ei suostunut takaamaan luovutetuille alueille mahdollisesti jäävän väestön
oikeuksia. Sen sijaan he sallivat Suojärven pitäjän Hyrsylän mutkaan ja Petsamon Kalastajasaarentoon vangiksi jääneen väestön palata sodan jälkeen Suomeen. Nämä olivat talvisodan syttyessä jääneet loukkuun venäläisten katkaistua heidän tiensä (Suomen viranomaisten tekemä käsittämätön evakuointivirhe! Toim. huom.)

Hangon niemimaan vuokraamisesta aiheutui haittoja rannikkolaivaliikenteelle. Minkäänlaiseen vuokra-alueen läpikulkuun ei Neuvosliitto suostunut. Rauhansopimuksessa ei ollut
pykälää Hangon alueen kauttakulkuliikenteestä. Ruotsi oli aiemmin sopinut Saksan kanssa
kauttakulkuliikenteestä Norjaan. Tästä sai Neuvostoliitto valmiin mallin, jonka soveltaminen
aiheutti Suomelle tuntuvia vaikeuksia. Neuvostoliittolaiset pyrkivät sotkemaan Suomen
sisäistä, lähinnä junaliikennettä jättämällä noudattamatta sovittuja aikatauluja. Kaiken lisäksi heidän kuljetuskalustonsa oli ala-arvoisessa kunnossa.
Luovutetuille alueille jääneiden, osittain korvaamattoman arvokkaiden arkistojen luovutukseen ei suostuttu. Sen sijaan Suomi velvoitettiin luovuttamaan erilaista luovutettuja alueita
koskevaa teknillistä ja tieteellistä, kuten meteorologista, hydrologista ja geologista aineistoa. Lisäksi oli annettava mm luovutettujen kaupunkien ja Hangon teknillisten laitosten piirustukset.
Suomi joutui Neuvostoliiton mielestä korvausvastuuseen kaikista luovutetulla alueella sijainneista sodassa tavalla tai toisella tuhoutuneista teollisuuslaitoksista. Lisäksi myös laitoksista, jotka oli evakuoitu sotatilan aikana koti-Suomeen. He väittivät tämän kaiken tapahtuneen suomalaisten toimesta rauhanteon, 13.3.1940 jälkeen ja oli näin ollen rauhansopimuksen vastaista.
Rauhansopimus edellytti Suomen rakentavan Kantalahden ja Kemijärven yhdistävän radan. Kun se ei valmistunut mm materiaalipulan vuoksi, alkoivat venäläiset uhitella, että
ellei rata valmistu määräaikana, katsotaan tämä rauhansopimuksen vastaiseksi. Komissaari Molotov lupasi rauhanneuvotteluissa venäläisten toimittavan tarpeellisen määrän
ratakiskoa ja siltatarpeita. Suomalaisten toimitettua puutelistansa venäläisille, ei siihen
koskaan tullut vastausta.
Luetteloa Neuvostoliiton harjoittamasta painostuksesta, pelottelusta ja kiristyksestä voisi
jatkaa miltei loputtomiin. Mainitsen vielä muutamia esimerkkejä:
Vallinkosken vesivoima riistettiin Suomelta nostamalla Neuvostoliiton puolelle rakennettavan Enson uuden voimalan ylävettä.
Toivo Antikainen ja eräitä muita vakoilijoita jouduttiin vapauttamaan. Kuitenkaan silloin ei
vielä olisi uskottu, että muutamaa vuotta myöhemmin käpykaartilaiset ja muut rikolliset
tultaisiin vapauttamaan.
Itsenäisyyspäivänä 1940 jätti komissaari Molotov ministeri Paasikivelle ilmoituksen, joka
sisälsi pitkälle menevän uhkauksen Suomen presidentinvaaliin puuttumisesta.
Eri yhteyksissä esitettiin vaatimuksia ministeri Väinö Tannerin erottamiseksi, ja tämän erottua todettiin eräitten muiden ministerien toimivan Neuvostoliiton etuja vastaan.
Rauhansopimuksessa ei ollut mainintaa Ahvenanmaasta, mutta kuitenkin juhannuksen
aikoihin 1940 komissaari Molotov ilmoitti, että Ahvenanmaa on joko demilitarisoitava tai
varustettava yhdessä Neuvostoliiton kanssa.
Petsamonkin jätti rauhansopimus Suomelle ilman vaatimuksia, Kuitenkin samoihin aikoihin
Ahvenanmaan kysymyksen kanssa alkoi Neuvostoliitto vaatia aluetta itselleen. Lähinnä
siten, että Suomi myöntäisi heille konsession kaivoksiin tai suostuisi yhtiön muodostami-

seen tai järjestäisi asiaa jollakin muulla tavalla. Kaivosten konsessio oli jo v. 1934 sovittu
englantilais-kanadalaiselle Mond-yhtiölle, joka ei suinkaan ollut halukas purkamaan sopimusta. Kun Neuvostoliitolle tarjottiin osaa kaivosten tuotannosta, ilmoittikin komissaari Molotov, ettei heitä kiinnosta malmi vaan itse alue. Marraskuussa komissaari Molotov valehteli Saksan suostuneen siihen, että Neuvostoliitto tulee mukaan Petsamon nikkelikaivoksen
hallintoon ja toimintaan. Tämän Saksa jyrkästi kielsi joulukuussa. Pitkät ja monimutkaiset
neuvottelut, joissa olivat osallisina Englanti, Saksa, Neuvostoliitto ja Suomi päättyivät tuloksettomina ymmärrettävistä syistä kesäkuun alussa 1941.
Neuvostoliitto yritti painostaa sekä Ahvenanmaan että Petsamon ratkaisut mieleisikseen
ajoittamalla ne samanaikaisiksi maittemme välisten kauppaneuvottelujen kanssa ja yrittämällä käyttää näitä neuvotteluja hyväkseen päämääränsä saavuttamiseksi.
Tuohon aikaan, kesä-heinäkuulle 1940, ajoittui myös 10 -15 hyvin varustetun neuvostodivisioonan keskittäminen Suomen rajan tuntumaan. Samaan ajankohtaan osuivat myös
meillä kiertäneet huhut, että Neuvostoliitto olisi vaatinut Suomen armeijan täydellistä demobilisaatiota. Osa kenttäarmeijastahan oli vielä aseissa vallitsevan tilanteen vuoksi.
Pahin paine meitä kohtaan alkoi keventyä marraskuussa 1940, jolloin Saksan ulkoministerin von Ribbentrop´in ja Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissaarin Molotovin välisissä
neuvotteluissa Berliinissä Neuvostoliitto pyysi Suomen suhteen vapaita käsiä, mutta Saksa
ilmoitti, ettei se halua konfliktia pohjoisessa. ”Hitlerin sateenvarjo tuli Suomen ylle”.
Vasta vuoden 1941 alkupuolella alkoi Moskovan painostus vähitellen keventyä, mutta se
jatkui aina alkukesään 1941.
Kari Kerstinen

TALVISODAN AIKAISEN PRESIDENTIN KYÖSTI KALLION KEHOTUS
SUOMEN ARMEIJALLE
Tätä kehotusta jaettiin syksystä 1939 alkaen koko kenttäarmeijamme mm kenttähartauskirjasen välissä postikortin muotoisena. Se oli tarkoitettu sotilaittemme lisäksi myöskin kotirintaman käyttöön ja kehotus on mielestäni ajankohtainen aina, tänäänkin sekä tulevaisuudessa.
Hartauskirjassa on 71 virttä, Markuksen evankeliumi ja 14 eri tilanteisiin tarkoitettua rukousta. Taskukokoisena se oli tarkoitettu Jumalan Sanan rautaisannoksena sekä yksityiskäyttöön, korsuhartauksiin että varsinaisiin kenttähartauksiin. Kirjasen jakajaksi mainitaan
”Kotijoukkojen Rovasti”.
Osalle talvisodan armeijaamme (336 00 miestä) ei voitu jakaa aluksi muita varusteita kuin
ns. ”Malli Cajander” ( A K Cajander pääministerinä v 1937-1939). Se sisälsi sotilasvyön ja
sinivalkoisen kokardin – oli kansallamme muutakin - Jumalan Sana, usko kansainväliseen
oikeuteen puolustautua sekä vahva maanpuolustushenki. ”Kyllähän rintamalla jokainen
rukoili” kuulee useimmiten veteraanien kertoilevan.
Antti Juhani Kärjä

LOTTATYTTÖJEN JA SOTILASPOIKIEN YHTEISESTÄ TALKOOTOIMINNASTA
Nykyiselle entisten lottatyttöjen ja entisten sotilaspoikien perinnetyölle, jota ainakin Helsingin yhdistyksessä tehdään – löytyy hyvä malli ainakin tammikuulta 1944, kun Kurkijoen
sotilaspoikien ja lottatyttöjen keräys inkeriläisten kovaosaisten hyväksi toteutettiin. Tästä
yhteisestä tempauksesta kertoo seuraava Sotilaspojasta vuodelta 1944 lainattu lehtileike:
Kurkijoellekin tuli tammikuussa Inkerin kovaosaisia heimoveljiä, jota ovat saaneet kestää sodan rasitukset mitä ankarimmassa muodossa. Heidän oli täytynyt jättää
kaikki, mikä on ollut heille rakasta ja kallista, isänmaa, koti ja omaisuus ja näin tyhjiksi
riisuttuina he olivat tulleet hakemaan turvaa ”isolta veljeltä”, Suomelta.
Kun Kurkijoen sotilaspojat ja lottatytöt näkivät kaiken sen puutteen, joka heillä
oli vaatteista, talousastioista ym. aivan välttämättömästä, niin katsoivat he velvollisuudekseen tehdä jotakin heidän auttamisekseen. Ja niin päätettiinkin panna toimeen yleinen vaatteiden keräys koko pitäjämme alueella. Mutta kun ei sotilaspoikia eikä lottatyttöjä ole vielä aivan joka kylässä, niin käännyttiin kansakoulujen opettajien puoleen pyynnöllä, että he rupeaisivat tässä asiassa auttamaan. Ja niin syntyi aukoton keräysrintama, joka keräsi 258:lla listalla huomattavan määrän kipeästi tarvittavia vaatteita sekä
rahaa taloustavaroiden ostoon. Keräys, joka tätä kirjoitettaessa on vielä yhden koulupiirin osalta kesken, on tuottanut rahaa 32 903 mk ja noin 800 erilaista vaatekappaletta.
Näin ovat kurkijokelaiset, jotka itsekin ovat olleet siirtolaisina, osoittaneet ymmärtävänsä toisen hätää ja halunneet sitä lievittää. Palkkioksi tästä kaikesta ovat he
saaneet liikuttavan sydämellisiä, kyynelin kasteltuja kiitoksia inkeriläisiltä, jotka tässä nyt
toimitetaan opettajien, kerääjien ja lahjoittajien tietoon ja joihin myös Kurkijoen sotilaspojat ja lottatytöt yhtyvät.
Raimo Berkanin arkisto
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Puhelinvastaaja

Muuttaessani äskettäin Laajasalosta Vuosaareen minulla oli vähän väliä kunnia keskustella henkevästi, hartaasti ja pitkään erinäisten instituutioiden, kuten Elisan, Nordean ja Helsingin Energian puhelinvastaajien kanssa. Näiden innoittamana olen päättänyt asentaa
puhelinvastaajan myös omaan puhelimeeni. Sanoma tulee kuulumaan suurin piirtein näin:
Tämä on Klaus Lähteenmäen automaattinen puhelinvastaaja.
Paina 1, jos aiot onnitella minua uuden asuntoni johdosta. Kiitän onnitteluista, mutta
mieluiten näkisin sinut täällä kokoamassa juuri IKEA:sta ostamiani kirjoituspöytää ja kahta
kirjahyllyä.
Paina 2, jos haluat vain jutella. Vastaan puheluusi, mikäli minulla muuttokuorman jälkiselvittelyn lomassa on aikaa tyhjänpäiväiseen jaaritteluun.
Paina 3, jos teet kuluttajatutkimusta lauantaimakkaran makuelämyksistä ikääntyvälle
väestölle. En koskaan syö lauantaimakkaraa enkä makkaraa yleensäkään, joten olen mitä
ilmeisimmin väärä henkilö antamaan asiasta lausuntoa.
Paina 4, jos haluat kuulla Sibeliuksen toisen sinfonian odotusmusiikkina. Finaalin päätyttyä vastaan välittömästi. Odotusajalta veloitan euron per minuutti + ppm.
Paina 5, jos olet jonkun laajakaistaoperaattorin edustaja. Tasapuolisuuden nimissä
pyydän sinua odottamaan puoli tuntia eli saman ajan jonka minä joudun odottamaan kun
soitan teille päin.
Paina 6, jos olet myymässä jotakin. En osta mitään, päinvastoin minulla olisi muuton
jäljiltä yhtä jos toista myytävää, muun muassa iso laatikollinen vähän käytettyjä kenkiä,
jotka on säästetty kolmatta maailmansotaa varten. Se tuskin sentään tulee ennen kuin minusta aika jättää.
Äänimerkin kuultuasi on parasta olla sanomatta mitään.
___________________________________________________________________
Klaus Lähteenmäki, sotilaspoikalähettinä Hämeenlinnan sotasairaalassa vv. 1942-43
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Kilpailutehtävän 4-2009 oikean vastauksen ovat toimitukseen lähettäneet
Raimo Berkan, Erno Kosonen, Pentti Lehtola, Juhani Mutru ja Olavi Virolainen.
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