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

Sotilaspojat ja pikkulotat yläkoulujen ja lukioiden historiankirjoissa
Keskustelemme toistuvasti siitä, mitä mahdollisuuksia meillä on tehdä itseämme ja toimintaamme tunnetuksi sanomalehdistön ja sähköisen median välityksellä. Olemme kokeneet, että
tunkeutuminen tähän ”valtapiiriin” ei ole helppoa. Yritystä ei ole puuttunut silloin, kun meillä
on ollut jotain julkaistavaksi tarjottavaa.
Helpoin nuorisoon johtava tietokanava on historian opetus kouluissa. Kulkeeko sitä pitkin
tietoa nuorisolle myös meistä? Vastauksen etsiminen tähän kysymykseen on aiheellista.
Opetushallitus laatii ja hyväksyy valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet ja siihen
pohjautuen kustantajat laativat oppikirjat. Niitä ei hyväksy kukaan, vaan koulut ja kunnat valitsevat itselleen sopivat kirjat. Ilmeisesti tästä syystä kirjat ovat sekä hengeltään että sisällöltään selvästi toisistaan poikkeavia.
Tutustuin kaikkiin neljän kustantajan tuottamiin lukion historian kirjoihin, joilla oli sama sisältöä kuvaava nimi: ” lV Suomen historian käännekohtia”. Kirjat olivat, hämmästyttävää kyllä
sekä hengeltään että sisällöltään erilaisia. Yksi yhteinen piirre niillä oli. Sotilaspoikia ja pikkulottia ei juuri mainittu. Kahden suurimman kustantajan kirjoissa ei heitä mainittu ollenkaan.
Mainintaa ei löytynyt myöskään yläkoulujen historiankirjoista. Yllättävää oli se, että opiskelun
tueksi tehdyistä tietokirjoistakaan ei löytynyt hakusanaa sotilaspoika.
Toisessa vähän käytetyssä lukion kirjassa sotilaspojat on sijoitettu Lotta Svärd -otsikon alle.
Heidän toiminnastaan ja koulutuksestaan puhuttiin kuitenkin myötätuntoisesti ja oikein,
vaikkakin kovin suppeasti. Toisessa pienten painosten kirjassa löytyi yksi lause, jossa sotilaspojat ja pikkulotat mainitaan. Se löytyi otsikon ”Heimoaate ja suojeluskunnat” alta.
Kirjoista huokui selvästi 60-luvun henki ja tuntui siltä, ettei kirjoittajilla oikein ollut suurta
rakkauden tunnetta totuuttakaan kohtaan, joka muodostuu kaikkien asiaan liittyvien seikkojen tasapuolisesta esittämisestä.
Tämän toiveikkaan etsimisen tulos on se, että nuoriso ei saa kouluissa käytettävistä historiankirjoista juuri minkäänlaista tietoa sotilaspojista ja pikkulotista. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että Suomen historian käännekohtia käsittelevän oppikirjan pitäisi vuosia 1939 –
1944 kuvatessaan mainita myös heidät. Sotilaspojat ja pikkulotat olivat osa kotirintamaa. Sotilaspojat tarttuivat yhtä hyvin sahaan kuin kirveeseenkin ja niin romurattaisiin kuin tykkiinkin; pikkulotat puolestaan kudinpuikkoihin ja parsinneulaan. He tekivät paljon muutakin ja
ennen kaikkea loivat omalta osaltaan tulevaisuudenuskoa taistelevaan kansakuntaan.
Sotilaspoikien ja pikkulottien yhteismäärä viimeisten sotavuosien aikana vastasi kahta senaikaista vuosittaista ikäluokkaa. Ei niin suurta Suomen historian käännekohdassa isänmaan
hyväksi toiminutta nuorisomäärää saisi jättää historianopetuksen ulkopuolelle.

Muistopaasi
Meillä on nyt mahdollisuus jättää ”kiveen hakattu” muisto myös tänne Helsingin seudulle sotiemme aikana toimineista sotilaspojista ja pikkulotista. Muistopaasi ei tule olemaan kaikkien
katseiden kohteena, mutta se on kuitenkin kaikkien nähtävissä.
Paaden pystyttämisen kokonaiskustannukset rahoitetaan ulkopuoliselta yhteisöltä saadun
lahjoituksen turvin. Killan ”omia varoja” ei hankkeeseen tarvitse käyttää lainkaan.
Muistopaaden tarkka sijoituspaikka on varmistumassa aivan lähi päivinä. Helsingin Kaupunginmuseon edustaja suhtautuu nyt hankkeeseemme myönteisesti. Se on ratkaisevaa ja se
poistaa viimeisen esteen.
Olli Sorvettula

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu: Haapalinna Osmo, Ikäheimonen Sven,
Jalava Holger, Leinonen Unto, Lihavainen Reino ja Nordberg Lars
MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA
Holsti Lars
Syrjänen Joonas
Kolho Olli
Väyrynen Pentti
Jokinen Esko

80 VUOTTA
5.3.2011
13.3.2011
27.4.2011
10.5.2011
12.5.2011

80 VUOTTA
Happonen Tomi
Kukkonen Reino
Valtonen Pentti
Heisvaara Ossi

7.3.2011
14.3.2011
18.3.2011
1.4.2011

Kontu Pekka
Pennanen Liisa
Iiskola Onni
Pulkkinen Juhani
Peltonen Pertti
Perälahti Eino
Heiska Reino
Kaskirinne Riitta-Liisa

3.4.2011
7.4.2011
8.4.2011
22.4.2011
24.4.2011
1.5.2011
20.5.2011
20.5.2011

75 VUOTTA
Virkkunen-Jousmäki Liisa 26.4.2011

Kiltaan on jäseniksi hyväksytty: Eulenberger Auni-Leila ja Helme Anja
Ainaisjäseniksi ovat siirtyneet: Kuokka Jorma, Saloniemi Hannu ja Torppa Ensio
AMIRAALIN MATKATARJOUKSIA
Keski-Helsingin Sotaveteraanit järjestävät alla mainitut matkat.
Matkoille voivat ilmoittautua kaikkien yhdistysten veteraaniveljet ja –sisaret, sotilaspojat
sekä ystävät. Etusijalla on kuitenkin Keski-Helsingin yhdistyksen oma jäsen. Yhdistyksen
toimistosta voitte tiedustella tarkemmasta ohjelmasta ja aikataulusta. Matkajärjestelyt hoitaa Roy Cairenius puh 0400-440 942.
Kylpylämatka Haapsaluun 9.-16.5.2011
Matkan hinta on yhdistyksen varsinaiset jäsenet 290 €, yhdistyksen kannatusjäsenet 350 €
ja yhdistykseen kuulumattomat 395 €. Hinta sisältää matkat, majoituksen kahden hengen
huoneissa (1 hengen huonelisä 128 €), täyshoidon, kylpylähoidot päivittäin sekä lääkärintarkastuksen. Sitova ilmoittautuminen on tehtävä yhdistyksen toimistoon viimeistään
16.3.2011 puh 050-441 4707. Toimistosta voi ennakkoon tiedustella kylpylästä sekä siellä
annettavista hoidoista. Matka toteutuu, jos 30 henkilöä ilmoittautuu.
Risteily Tukholmaan 25.-27.5.2011 M/S Gabriella
Teemme jälleen jo perinteeksi muodostuneen kevätristeilyn Tukholmaan M/S Gabriella –
aluksella. Risteilyn hinta on yhdistyksen varsinaiset jäsenet 100 €, kannattajajäsenet ja
yhdistykseen kuulumattomat 150 €. Hinta sisältää matkat 2 hengen hytissä (A-luokka),
aamiaiset ja illalliset. Ohjelmassa on mm kuninkaallinen kanavakierros (ei sama kuin viime
vuonna) sekä käynti Haaga-puiston perhosmuseossa. Sitova ilmoittautuminen on tehtävä yhdistyksen toimistoon viimeistään 16.3.2011 puh 050-441 4707. Matka toteutuu, jos
30 henkilöä ilmoittautuu.

TOIMINTAA, TOIMINTAA, TOIMINTAA

MAALISKUU
Keskiviikko 2.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Neuvostoliiton poliittiset ja sotilaalliset tavoitteet talvisodassa. Professori Ohto Manninen esitelmöi.
Keskiviikko 16.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Oliko Suomi Saksan poliittinen liittolainen? Tutkija Matti Koskimaa esitelmöi.
HUHTIKUU
Keskiviikko 6.4. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Viron kohtalon tie.
FM Heikki Rausmaa esitelmöi.
Torstai 28.4. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta Killan kevätkokous.
TOUKOKUU
Keskiviikko 4.5. Killan perinteinen kevätretki.

KEVÄTRETKI
Killan perinteinen kevätretki tehdään keskiviikkona 4. päivänä toukokuuta
ja se suuntautuu tällä kertaa Ilmatorjuntamuseoon Tuusulaan.
Lähtö klo 10.00 Rautatientorin tilausliikennelaiturilta Fenniaa vastapäätä.
Tutustumme täysin uudistettuun museoon, jossa kaikki on kätevästi esillä niin
kuin museossa pitääkin.
Matkan hintaan (15 €) sisältyy kuljetus, sisäänpääsy, opas ja kahvitus.
Ilmoittautuminen 27.4.2011 mennessä
Kari Kerstinen
Kaarlo Männistö

0500-152855 tai (09) 242 4917
050- 5680776 tai (09) 872 4232

MUITA MENOJA
Suomen Sotahistoriallinen seura järjestää Helsingissä Jatkosotaan –luentosarjan
16.2. – 27.4.2011 välisenä aikana.
Paikkana on Sibelius-lukion juhlasali, Liisankatu 13
Esitelmät alkavat kunakin päivänä klo 18.00.
16.2. Sarjan avaus. Avauspuheenvuoro dosentti Pasi Kesseli
Esitelmän aihe: Itärajan linnoittaminen – Salpalinja. Tutkija John Lagerstedt
23.2. ”Panttipataljoona” jääkärien jäljille. Professori Ohto Manninen
2.3.

Ihmisten välirauha. Eversti Erkki Nordberg

31.3. Miinoja Kronstadtiin – pommeja Turkuun. Tutkija Carl-Fredrik Geust
6.4.

Moskovan rauhansopimuksesta kohti avointa sotaa Itämerellä.
Tohtori Osmo Tuomi

13.4. Yleisradio mukana sotatoimissa. Arkistopäällikkö emeritus Lasse Vihonen
20.4. Pysäytetäänkö hyökkäys Syvärille. Tohtori Mikko Karjalainen
Kaikkiin esitelmätilaisuuksiin on vapaa pääsy.

ISO TEOS RANNIKKOTYKISTÖSTÄ TEKEILLÄ
Onko riveissämme ”rantapyssyn” miehiä?
Tekeillä on suurteos rannikkotykistöstä vv 1918 – 1948.
Tekijät ovat kiinnostuneita kaikesta mahdollisesta kuten muistiinpanoista, kuvista,
omista kokemuksista.
Jos olet palvellut sotilaana tai sotilaspoikana kyseisessä aselajissa tai vaikkapa
asunut linnakkeella tms ovat muistosi ja tietosi arvokkaita teoksen tekijöille.
Tunnettu sotahistorioitsija, everstiluutnantti Heikki Tiilikainen odottaa yhteydenottoanne.
Heikki Tiilikainen
Åvikintie 1, 09430 Saukkola
e-mail: heikki.tiilikainen@gmail.com

KOKOUSKUTSU
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 28.4.2011 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.
8.

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
Päätetään kunniajäsenten valinnasta
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouksen päättäminen

Hallitus
KILLAN TOIMINTAKERTOMUS 2010
Yleistä.
Nykyisten sotilaspoikien ja pikkulottien toiminta keskittyi aikoinaan lähes yksinomaan sota-aikaan johon
aikaan kiltojen perusideologiakin rakentuu. Mikäli kiltojen halutaan jatkavan toimintaansa, olisi niiden toimintamalli pystyttävä laatimaan niin, että se kiinnostaisi myös nuorempaa väkeä. Muutoin on killoilla edessään yhä nopeutuva jäsenmäärän väheneminen.
Kas siinäpä on haastettaJo kolmena peräkkäisenä vuonna ovat killan toimintaan kiinteästi liittyneet esiintymiset Helsingin maanpuolustuspiirin järjestämillä turvakursseilla. Näillä on tuotu esille sota- ajan nuorison
panos isänmaan hyväksi. Kullakin kurssilla on ollut satamäärin osanottajia ja esitelmöitsijöidemme aiheeseen on suhtauduttu todella suurella mielenkiinnolla. Meidän osuutemmehan on ollut vain pieni osa kurssien
sisällöstä. Kursseista on tullut pysyvä osa killan perinnetoimintaa ja niitä on pidetty myös ruotsiksi.
Killan yhteydet.
Sotilaspoikien Perinneliiton liittokokous pidettiin Seinäjoella 9.9. 2010. Järjestelyvastuun kantanut EteläPohjanmaan sotilaspoikien perinnekilta onnistui tehtävässään erinomaisesti. Kokouksessa oli kiltaamme
edustamassa killan puheenjohtaja Olli Sorvettula. 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 Suojeluskuntapiirien 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 29.4.2010 Helsingissä Mikael Agricolan kirkon kryptassa Kokoukseen osallistui 40 killan jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Konkola ja sihteerinä Kari Kerstinen. Kokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin sääntömääräiset asiat, eli vuoden 2009 tilit ja toimintakertomus Muita asioita ei ollut.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 18.11.2010. Helsingissä Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Kokoukseen osallistui 38 killan jäsentä.
Puheenjohtajana toimi Heikki Konkola ja sihteerinä Kari Kerstinen. Asialista sisälsi sääntömääräiset asiat,
eli seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä henkilövalinnat.
Muut kutsussa mainitut asiat::
Päätettiin yksimielisesti killan sääntöjen 2§ 2mom. ja 3§ 1. ja 2. mom muuttamisesta.
Syyskokous hyväksyi yksimielisesti Seppo Wuoren kutsumisen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Killan puheenjohtajana jatkaa Olli Sorvettula
Erovuorossa olevat Roy Cairenius, Ros- Mari Ljungberg, Kaarlo Männistö, Jyrki Porras ja Maija Vaarnavuo
valittiin uudelleen hallitukseen
Tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2011 tilejä ja hallintoa kutsuttiin Yngve Helvamo ja Matti Vuori sekä
heidän varamiehikseen Pentti Lehtola ja Keijo Pennanen...
Hallitus.
Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Olli Sorvettula ja jäseninä Roy Cairenius, Kari Kerstinen,
Veikko Lepistö, Arne Lindholm, Ros- Mari Ljungberg, Kaarlo Männistö, Jyrki Porras, Hannu Saloniemi,
Pekka Tuomisto, ja Maija Vaarnavuo.
Hallituksen tehtävien jako oli seuraava:
Olli Sorvettula

Hallituksen puheenjohtaja, yhteydet sotaveteraanipiiriin, perinnetyö.

Arne Lindholm

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.

Hannu Saloniemi

Talous, rahastonhoitaja

Pekka Tuomisto

Perinnetyöstä vastaava.

Maija Vaarnavuo .

Pikkulottatoiminta, perinnetyö, tarvikkeiden myynnistä vastaava, II- sihteeri.

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 ja pitänyt 3 puhelinkokousta.
Talous.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin vuoden 2011 jäsenmaksuksi varsinaisille ja kannattajajäsenille
25 euroa sekä ainaisjäsenmaksuksi 160 euroa. Puolisojäsenten vuoden 2011 yhteisjäsenmaksu on 42 euroa.
Jäsenmaksuun sisältyy sekä Kiltaviestin että Sotilaspoika-lehden tilausmaksut.
Killan taloutta ovat tukeneet myyntiartikkeleista saadut tulot ja vapaaehtoiset kannatusmaksut sekä lahjoitukset.
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.
Killan nettisivusto on ollut ahkerassa käytössä... Kotisivujen osoite on www.sotilaspojat.fi
Jäsenasiat.
Killan jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 457, joista miehiä 406 ja naisia 51, ainaisjäseniä oli 114.
Kiltaan liittyi vuoden aikana 12 uutta jäsentä, jäsenyytensä muutti ainaisjäsenyydeksi 3, erosi tai katsottiin
eronneeksi 11 henkilöä sekä poisnukkuneita oli 19. Viimeksi mainituista on vaikeata saada tietoa. Asiaa varmaan auttaisi, jos esimerkiksi killan jäsenistöltä tulisi hallitukselle tietoa poisnukkuneista veljistä.
Vuonna 2010 myönnettiin sotilaspoikaristejä 5 kpl ja liiton hopeisia ansiomitaleja 1 kpl, sotilaspoikaplaketteja 1 kpl sekä killan viirejä 2 kpl.

Toiminta.
Killan jäsenistölle on järjestetty mahdollisuuksien mukaan kaksi tapaamista kuukaudessa, yleensä 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 tehtiin kevätretki Tuusulaan ja syysretki Sastamalaan.
Killan edustajina ovat jäsenemme osallistuneet eri tilaisuuksiin, eräisiin myös seuralaisineen, alla esitetyn
mukaisesti:
Tapahtumat luettelomaisesti ja kiltalaistemme määrä, mikäli on tiedossa.
Tammikuu

osanottajia
2
2
2
42
22
46
2
49
8
32
7
37
28
46
3
7
40

3,1. Onnittelukäynti.
15.1. Veteraanihautajaiset.
16.1. Veteraanihautajaiset .
20.1. Sotaa Äänisellä, evl Anssi Vuorenmaa,
Helmikuu. 3.2. Ruokamme turvallisuus, tohtori Maija Hatakka, Evira.
17.2. Tuntematon Talvisota, professori Timo Vihavainen
27.2. Onnittelukäynti
Maaliskuu 3.3. Talvisota Puna-armeijan näkökulmasta, evl Tapio Skog
13.3. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, lippulinna Marskin patsaalla .
17.3. Suomen osallistuminen rauhanturvaoperaatioihin, evl Timo Vehviläinen
18.3. Keski- Helsingin Sotaveteraaniyhdistyksen vuosikokous.
Huhtikuu 7.4. Ilmastonmuutos, tutkimusjohtaja Heikki Nevanlinna, Ilmatieteen laitos
17.4. Talvisota, Salla ja Petsamo, prkenr Pentti Airio
18.- 25.4. Kylpylämatka Pärnuun
23.4. Veteraanihautajaiset.
27.4. Kansallinen veteraanipäivä. Lippulinna Marskin patsaalla.
29.4. Killan sääntömääräinen kevätkokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa
Toukokuu 5.5. Killan kevätretki Tuusulaan maanviljelysneuvos Heikki Talvelan kotimuseoon ja käynti Syvärannan lottamuseossa.
50
25.- 27.5. Keski-Helsingin Sotaveteraaniyhdistyksen Tukholman matka.
5
Heinäkuu 23.7. Veteraanihautajaiset.
2
Elo-syyskuu 10.8. –10.9. Valtakunnallinen veteraanikeräys.
Tehtyjä päiviä
29
Syyskuu
1.9. Atomiaseet maailman politiikassa, dos. Mika Aaltola, ulkopoliittinen instituutti. 20
9.9. Liittokokous Seinäjoella
2
15.9. Syysretki Tyrvään kirkolle
40
Lokakuu
6.10 Suomen ulkopolitiikan etiikka, prof. Juha Sihvola, Helsingin yliopisto.
31
20.10. 1920 – 30-lukujen kuohuva poliittinen elämä, Museonlehtori Sauli Seppälä.
32
Marraskuu 3.11. Asteroidit ja avaruuden salaisuudet, prof. Kari Muinonen, Helsingin yliopisto.
30
9.11.. Helsingin Veteraaninaisten illanvietto Karjala- talolla.
9
23.11. Veteraanihautajaiset.
1
25.11. Killan sääntömääräinen syyskokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
38
27.11. Killan Wähä- Joulu Rajamieskoululla Otaniemessä.
66
30.11. Talvisodan syttymisen muistopäivä, lippulinna Marskin patsaalla.
10
6.12. Kansalaisjuhla Yliopiston juhlasalissa.
3
24.12. Jouluaaton kunniavartio Marskin haudalla ja Hietaniemen sankariristillä.
6
Osassa tapahtumia on ilmoitettu vain avustajien lukumäärä, muista ko. tapahtumaan
osallistuneista kiltalaisista ei ole kaikissa näissä tapauksissa pidetty kirjaa
Vuoden aikana on näiden lisäksi ollut lukuisia tilaisuuksia, joissa on ollut kiltamme edustajia
ilman kirjausta.
Killan hallitus

Sijaiskärsijä
Kirjan alku on vaikea ymmärtää. Tosiasiat esitetään vihjailuna. Loppu on mielikuvien kirjomaa todellisuutta. Kirjan nimi on Hengityskeinu. Sen on kirjoittanut Herta Müller, vuoden 2009
nobelisti. Hän on Saksassa asuva Romanian saksalainen, joka tuntee Ceauseskun vainot.
Kirjan päähenkilö on seitsemäntoistavuotias Leo, joka tahtoo sisimmässään lähteä pois ahdistavasta kotikaupungistaan. Toive toteutuu kaamealla tavalla. Poliisi vie hänet junaan, joka on
tupaten täynnä hänen kohtalotovereitaan. Tavaravaunut ovat täynnä epätoivoisia ihmisiä,
jotka joutuvat kokemaan matkan aikana julmuuksia ja epäinhimillistä nöyryytystä. Matka on
pitkä ja päämäärä tuntematon. Lopuksi he päätyvät neuvostoliittolaiselle työleirille korjaamaan ja pitämään käynnissä vanhaa, pommituksissa vaurioitunutta teollisuuslaitosta.
Kirja muodostuu kuudenkymmenenneljän erillisen, otsikoidun kappaleen mosaiikista. Siitä
syystä lukijan on vaikea seurata kertomuksen todellista tarinaa, joka kuvaa viittä leirivuotta ja
paluuta sieltä. Toinen syy, joka vaikeuttaa lukemista on se, että todellisuuden kuvaukseen sekoittuu muistoja menneisyydestä ja usein myös outoja mielikuvia.
Kirjassa käytettyjen ”johtosanojen” ymmärtäminen auttaa lukijaa lähestymään leirin todellisuutta ja sen synnyttämiä näkyjä ja ajatuksia leirillä piinatun vangin mielessä.
”Hengityskeinu” on harhaa tai harhaisuutta kuvaava sana. ”Nälkäenkeli” kuvaa puolestaan
totaalista, aina läsnä olevaa nälkää. Se hallitsee leiriläistä päivin ja öin. ”Sydänlapio” on hiililapio, jolla kirjan päähenkilö lapioi hiiliä ja päätyy tulokseen, että yksi lapiollinen on 1 gramma
leipää.
Muitakin sanoja on, jotka avaavat ikkunan leirin kammottavaan todellisuuteen. Yksi niistä on
täintappoparaati ja toinen nimenhuutokenttä.
Leiriläisiä kuoli paljon sekä nälkään että sairauksiin. Epätoivoiset ihmiset etsivät keittiön kaatopaikalta perunankuoria ja kaalinkantoja. He keräsivät myös villikasvia, jonka nimi oli tarhamaltsa. Sitä saattoi käyttää vain tiettynä vuodenaikana, kun kasvi oli nuori. Vanhana se oli
syöntikelvoton keitettynäkin. Leirillä oli ainainen puute suolasta ja sokerista. Ne olisivat helpottaneet ruokien valmistamista epätavallisista raaka-aineista.
Leirillä asuivat ”luumiehet” ja ”luunaiset”, joita kohdeltiin julmasti ja alistettiin sekä häpäistiin kuoleman jälkeenkin. Ystävällisyyttä ja huolenpitoakin leiriläisten kesken oli, mutta toisen
nälkään ei voi osallistua eikä nälkäkumppanuutta ole olemassa.
Leo muistaa leirillä runon nuoruudestaan. Se kuvaa hyvin kauneudenkaipuuta sellaisissakin
oloissa:
”Jo kukki metsän riidenmarja
Vaik’ lepää hanki puron jäällä
Nyt kirjeen kaunis sanojen sarja
Saa mielen suruisaksi täällä.”
Elämä leirillä helpottuu, kun viimeisen leirivuoden aikana pakkotyöläisille aletaan maksaa
palkkaa. Leiriläisten kunto paranee ja uudet vaatteet korvaavat leirin rääsyt ja kalossit.
Leirin taakse rakennettiin edellisenä syksynä uusi asuinalue venäläisille. Puiset rivitalot koottiin Suomesta tulleista valmiista puuosista, ja siksi taloja kutsuttiin suomalaistaloiksi. Asiaa
tunteva Karli kertoi, että valmiit puuosat oli sahattu huolellisesti ja niiden mukana tulivat
myös tarkat kokoamisohjeet. Kun lastia purettiin, kaikki meni sikin sokin eikä kukaan enää
tiennyt mikä osa kuului minnekin. Välillä osia oli liian vähän ja välillä liian paljon.
Leo oli sijaiskärsijä. Hän ei paluunsa jälkeen enää tiennyt mitä tekisi kodilla. Hän muutti pois.
” Silloin ei koskaan saa itkeä, kun siihen on useita syitä.”
Olli Sorvettula

TARINA KUMITERÄSAAPPAISTA
Helmikuussa 1944 Helsinki koki kolme massiivista ilmapommitusta. Seurauksena niistä
aiheutuneen tuhon ohella oli säännöllisen koulutoiminnan loppuminen. Jatko-opiskelu tapahtui sitten tenttimällä opettajille heidän aineensa. Tällöin hakeuduin it-palveluksen sijasta lähetiksi erään keskustassa sijaitsevan pankin pääkonttoriin. Siellä työtehtäviini kuului
päivittäinen asiointi pankin kaupungissa sijainneissa haarakonttoreissa ja Suomen Pankissa.
Loppukeväällä 1944 minulle tuli kirje Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöstä sisältäen palvelukseenastumismääräyksen 1.6.1944 lukien Pielisjoen varrella olevalle PohjoisKarjalan Uittoyhdistyksen uittaman puutavaran erottelulaitokselle. Työ siellä pankkiin verrattuna katsottiin tuottavammaksi. Näin minusta 300:n muun koululaisen ohella tuli lain
perusteella Poikien Työleiri 6:n työpoika Ristisaareen Joensuun kaupungin pohjoispuolelle.
Uudessa työssäni tarvitsin erilaisia jalkineita kuin pankissa. Hankkiakseni tämän vuoksi
saappaiden kumiterät anoin erillistä ostolupaa. Sen saatuani ilmoitin sanomalehdessä haluavani ostaa nahkaiset saappaanvarret. Siinä onnistuttuani sain suutarin avulla itselleni
työjalkineet eli kumiteräsaappaat.
Rauhan tultua työ Pielisjoella päättyi ja alkoi koulutyö marraskuun alussa 1944. Silloin käytin päivittäin noita saappaitani, joiden varret olin taittanut puoliksi alaspäin. Eräälle opettajistani muodostuikin käsitys, että minusta tulee metsänhoitaja. Kun vanhat kengät olivat
tulleet liian pieniksi pidin saappaistani enemmän kuin paperinarupäällysteisistä tai täysin
puupohjaisista kengistä.
Koulunkäynnin lähestyessä loppusuoraa totesin, että muuttuneet olosuhteet edellyttivät
uusien jalkineiden hankintaa saappaiden sijaan. Tajusin, että en voinut osallistua ylioppilasjuhliin kumiteräsaappaissa. Tämän vuoksi sain koulumme rehtorilta todistuksen kenkien
ostotarpeesta. Sen avulla sain Ritarihuoneen juhlasalissa sijainneesta kansanhuollon toimipisteestä lisenssin kenkien ostamista varten. Kun sitten vielä yleisostokortista oli leikattu
tietty kuponki, sain ostaa elämäni ensimmäiset mustat puolikengät. Siihen päättyi täysinpalvelleiden kumiteräsaappaitteni tarina jokapäiväisinä jalkineinani.
Kun nyt muistelen mennyttä aikaa, palautui mieleeni tämä vaatimaton tarina kumiteräsaappaistani.
Pentti Lehtola

Työpoika Pentti Lehtola
kumiteräsaappaineen

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n hallitus 1.1.2011

Olli Sorvettula
Matinlahdenkatu 3 C 15
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(09) 803 3124, 040 508 1683

Arne Lindholm
Karhunkierros 2 C 23
01640 Vantaa

(09) 853 2660

Kari Kerstinen
Kalevankatu 13 B 2
04200 Kerava

(09) 242 4917, 0500 152855

Hannu Saloniemi
Välitalontie 54 A
00660 Helsinki

(09) 724 8927, 0400 701 533

email: olli@sorvettula.fi

email: arne.lindholm@kolumbus.fi

e-mail: kari.kerstinen@pp.inet.fi

Killan puheenjohtaja
Yhteydet Sotilaspoikien perinneliittoon ja Helsingin seudun sotaveteraanipiiriin
Killan varapuheenjohtaja
Ansio- ja kunniamerkkivastaava
Oulunkylän varaston vastaava
Killan sihteeri
Sotilaspoikien perinneliiton
hallituksen jäsen
Kiltaviestin toimituskunnan jäsen
Killan rahastonhoitaja

e-mail: hannu.saloniemi@helsinki.fi

Pekka Tuomisto
Friisinniityntie 32 B
02240 Espoo

(09) 884 3224

Perinnetyövastaava

Maija Vaarnavuo
Ylisrinne 6 A 4
02210 Espoo

(09) 859 4902, 050 436 5972
e-mail: mtvaarnavuo@hotmail.com

Pikkulottatoiminta
Perinnetyö
Myyntivastaava
Killan II sihteeri

Ros-Mari Ljungberg
Metsäläntie 22 A 1
00320 Helsinki

(09) 587 0029, 0400 814 738
e-mail: rm.ljungberg@luukku.com

Pikkulottatoiminta
Perinnetyö
Tarvikemyynti

Roy Cairenius
Krankantie 4 A 4
00400 Helsinki

(09) 587 2994, 0400 440 942

Yhteydet veteraanijärjestöihin

Veikko Lepistö
Radiokatu 6 E 66
00240 Helsinki

(09) 144 697, 0400 301 782
e-mail: lepisto.veikko@danpat.fi

Kiltaviestin päätoimittaja
Yhteydet Sotilaspoika lehteen

Kaarlo Männistö
Tuovinkuja 6
01420 Vantaa

(09) 872 4232, 050 568 0776

Kiltamestari
Järjestelytoimikunnan vastaava

Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki

040 562 7916
e-mail: jkporras@kolumbus.fi

Kiltaviestin toimitussihteeri
Jäsenrekisterin hoitaja

VUODEN 2011 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN

Hyvät kiltaveljet ja kiltasisaret
Syyskokous 18.11.2010 päätti pitää jäsenmaksut entisen suuruisina; jäsenmaksut vuodelle 2011 ovat siis seuraavat:
- varsinaiset jäsenet
25.00 euroa
-

kannattajajäsenet

25.00 euroa

-

puolisojäsenet

42.00 euroa yhteisjäsenmaksu

-

ainaisjäsenet

130.00 euroa

Tänäkin vuonna on kovin suotavaa, että jäsenet maksaisivat mahdollisuuksiensa mukaan
myös tukimaksua killalle. Vuoden 2010 tukimaksukertymä oli ilahduttavan suuri, yhteensä
lähes 2000 euroa. Pienikin tuki kartuttaa yhteistä kassaamme.
Jäsenmaksut pyydetään suorittamaan 31.3.2011 mennessä killan tilille 800013-70126105
(IBAN: FI08 8000 1370 1261 05).

Voitte käyttää alla olevaa pankkisiirtolomaketta tai maksaa sähköisesti haluamallanne tavalla. Tärkeää on kuitenkin merkitä maksun viitenumeroksi oma pysyvä jäsennumeronne,
jonka löydätte myös tämän Kiltaviestin osoitelapusta, numerosarja 19.... Vakituiset jäsenet
maksavat siis 25 ja puolisojäsenet 42 euroa.
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 31.3.2011.
Kiitos etukäteen!
Hannu Saloniemi
rahastonhoitaja
0400-701533

KILPAILUTEHTÄVÄ 1- 2011

”Ai, ai, ai! Muistot heräävät joskin
pätkitellen. Mäkeä alas porhaltaa
seiskan raitsikka ja se on startannut
Kirurgiselta sairaalalta, mutta en
muista mihin se menee. Mäkeä
ylös kipuaa kolmosen spåra, mutta
en muista, mistä se on tulossa ja
mihin menossa? Ruuhka-aika hieman
hämää, mutta sen muistan, että
vasemmalla olevassa talossa oli
Helsingin Rakennustarvikekauppa Oy.
Henkilönimen lisäksi oikeanpuoleista
katua kutsuttiin tällöin itäiseksi ja
vasemmanpuoleista katuosuutta
läntiseksi kaduksi. Kaverin ristimänimen
olen jo unohtanut”.
Mikäli jälleen voit avittaa Kiltaviestin
latojaa, kersantti evp Uuno Puustista
muistojen selkeyttämisessä, niin koeta
täydentää ehkä vaikeahkoa maisemakuvaa.
Vastaukset huhtikuun loppuun
mennessä osoitteella:
JK Porras
Ratapihantie 9 D 1, 00520 Helsinki
e-mail: jkporras@kolumbus.fi

KILPAILUTEHTÄVÄN 4-2010 RATKAISU
Roolikuvassa on näyttelijä Kirsti Hurme (komissaari Natalia Vengrovska) Suomi Filmi Oy:n
elokuvassa Jees ja just. Vuonna 1943 valmistunut elokuva kuului sarjaan vääpeli Ryhmy
ja vänrikki Romppainen. Päämaja piti Jees ja just elokuvaa suomalaista sotilasta halventavana. Syksyllä 1944 sensuuri kielsi tämän elokuvan Neuvostoliittoa loukkaavana. Ryhmyä
esitti Oiva Luhtala ja Romppaista Reino Valkama.
Tehtävän ratkaisivat oikein Raimo Berkan ja Juhani Mutru.

Erään kellon tarina

Harva meikäläinen on niin kovia kokenut elämässään kuin minä. Muuan nuori kaunis hienostunut rouva osti minut keskikaupungin kelloliikkeestä, jossa minua pidettiin yksinäni
lukitun vitriinin takana, koska olen arvokas. Hintaa en enää muista, mutta se oli viisinumeroinen luku. Mies maksoi.
Heti seuraavana päivänä tapahtui onnettomuus. Kun emäntäni oli tuulettamassa lakanoita parvekkeelta, minä irtosin ranteesta ja putosin viidennestä kerroksesta kadulle. Nuori
rouva ajoi kiireen vilkkaa hissillä alas, ja siellä minä kökötin jalkakäytävällä. Juuri kun hänen piti nostaa minut ylös, leipomon pakettiauto ajoi ylitseni ja rouvan oli kaivettava minut
kenkänsä piikkikorolla irti asvaltista. Ylös tultuamme hän tarkisti, että käyn oikein. Minä
olen tosin shockproof, mutta päätäni särki monta päivää.
Eräänä aamuna emäntäni oli keittämässä kaurapuuroa tyttärelleen Annalle, joka on
valpas tyttö peruskoulun ekaluokalla. Äkkiarvaamatta minä lipsahdin kiehuvaan kattilaan.
Äiti ei edes sitä huomannut, vaan kierteli ja tuuppi minua kattilan pohjassa pitkään. Olin
kuolla kuumuuteen, kunnes Anna poimi minut lusikalla lautaseltaan. Hän torui äitiään ja
sanoi, että tämän pitäisi olla huolellisempi, kun panee kellon käteensä. Äiti pyyhki minut
puhtaaksi Annan ruokaliinaan ja tarkisti, että käyn oikeata aikaa.
Nuori rouva pitää minua aina ranteessaan saunan löylyssä, uima-altaassa ja kaikkialla,
missä on ihmisiä ympärillä, niin että hän voi näyttävästi polskahtaa veteen. En saa syyttää
häntä siitä kovin ankarasti, koska periaatteessa olen waterproof. Mutta ei kai valmistajani
ole tarkoittanut, että minua alati kiusataan uittamalla vedessä. Löylyä minun herkän koneistoni on vaikea sietää. Kuulemani mukaan saunakilpailussa hiljattain eräs osanottaja
kuoli liian kuumaan löylyyn. Minä en saisi vielä kuolla, koska minulla on kolmen vuoden
takuu.
Eräänä päivänä olin hävinnyt jäljettömiin. Minua etsittiin joka paikasta: astianpesukoneesta, pölynimurin pussista, Annan lelulaatikosta, mattojen alta, roskiksesta ja muualta,
mutta minulla ei ollut mitään tapaa ilmaista olinpaikkaani. Vasta viikon kuluttua, kun tuo
kolmihenkinen perhe oli syömässä päivällistä, tulin esiin jääkaapin pakastelokerosta punakampelan alta. En nytkään voinut kovin vakavasti moittia omistajaani, koska mainosteni
mukaan minä kestän lämpötilan vaihtelut.
Nyt minulla pyyhkii hyvin. Olen vakiinnuttanut asemani luotettavana ajannäyttäjänä, koko lähiympäristö tarkistaa kellonsa minun viisarieni mukaan. Aina kun emännälläni on jokin
pitkähihainen pusero päällään, hän nostaa hihaansa, niin että minä näyn ja välkehdin.
Mutta hän on joskus hieman hajamielinen, kunpa hän olisi huolellisempi remmiäni kiinnittäessään.
_____________________________________________________________________
Klaus Lähteenmäki, sotilaspoikalähettinä Hämeenlinnan sotasairaalassa 1942-43
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