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UNOHDETTU SUKUPOLVI ?
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 2003 julkaiseman kirjan Nuoruuden vuosisata – suomalaisen
nuorison historia mukaan maassamme on ollut tradition kehityksen kannalta neljä keskeistä sukupolvea. Ne
on kirjassa nimetty seuraavasti: perustajasukupolvi, vuoden 1918 polvi (syntynyt 1899–1903), jatkosodan
polvi (syntynyt 1920–1925) ja sotaorposukupolvi (syntynyt 1939–1944).
Luettuani edellä olevan jaon kysyin: ”Keitä me olemme, me sotilaspojat ja pikkulotat, ja mihin ryhmään me
kuulumme? Olemmeko unohdettu sukupolvi?”
Sosiaalipolitiikan professori J. P. Roos on puolestaan jakanut sodassa kasvaneet sukupolvet kolmeen
ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on sotien ja pulan sukupolvi (1900–1912 syntyneet). Heille sota sattui
aikuisikään. Toinen sukupolvi on hänen mukaansa jälleenrakennuksen ja nousun sukupolvi (1920–1930-luvulla syntyneet). Siihen sukupolveen me kuulumme. Tämä sukupolvi ei kuitenkaan ole yhtenäinen, koska
sosiologi Karl Mannheimin mukaan eri ihmisille sama aika on eri aika, koska se koetaan minuuden eri
vaiheissa. Samanikäisyys ei luo sidettä samaan ikäryhmään kuuluvien välille, vaan sen tekee yhdessä jaettu
erityinen avainkokemus. Tällaiset avainkokemukset ajoittuvat voimakkaisiin murroksiin ja poikkeusoloihin kuten esimerkiksi sotaan. Yhteiskunnallisille muutoksille on suotuisaa, jos avainkokemus osuu
nuoren ikäpolven herkimpään ikäkauteen 16–18 ikävuoden tienoilla.
Jos avainkokemus on ristiriidassa siihenastisen minän kanssa, se ilmenee voimakkaina ahdistuksen ja
hajoamisen tuntemuksina. Silloin ne arvot, symbolit ja käyttäytymistavat, joiden sisään on kasvettu, murenevat. Näin kävi juuri meille, joiden herkin ikäkausi oli vasta 1940-luvun lopulla tai 1950-luvun puolella. Me
sotilaspojat ja pikkulotat olimme varhaisnuoruudessa kasvaneet isänmaallisuuteen ja osallistuimme isänmaan puolustamiseen kotirintamalla. Siinä toiminnassa me saimme yhteenkuuluvuuden tunteen, joka katosi
useaksi vuosikymmeneksi ulkoisen ja sisäisen paineen johdosta. Tämä katoaminen tapahtui juuri meidän
herkimmässä iässämme. Olemme kuitenkin vapauden ilmapiirissä löytäneet sen uudestaan. Emme siis olekaan tänä päivänä täysin unohdettu sukupolvi.
Kolmas J. P. Roosin esittämä sukupolvi on suuren muutoksen sukupolvi, joka on syntynyt sodan kestäessä
tai heti sen jälkeen. Siitä muodostui, niin olettaisin, juuri 60-lukulaisten ”riehuva” sukupolvi, joka ei aina
tiennyt minne kulkea ja mitä tehdä.

Kolmen yön ihme
Helsingin kaupungintalon Virkagalleriassa avattiin 21.2. näyttely, jonka nimi on kuvaavasti Kolmen yön
ihme. Se kertoo kävijöille kolmesta helmikuun yöstä, jolloin Neuvostoliitto yritti tuhota Suomen pääkaupungin terroripommitusten avulla. Pommitukset tapahtuivat, niin kuin me kaikki tiedämme, kymmenen
päivän välein 6.–7.2., 16.–17.2. ja 26.–27.2. Pommituslentoja oli yhteensä noin 2 000. Kolmen yön aikana
pudotettiin noin 16 500 erilaista pommia, joiden yhteispaino oli suunnilleen 2 600 tonnia.
Edellä mainitussa näyttelyssä on esillä esineistöä myös auditorion aulan näyttelystä. Esineiden määrä ei ole
suuri, mutta pidän erityisen tärkeänä sitä, että olemme kuitenkin mukana. Olivathan sotilaspojat tykeillä ja
tutkilla puolustamassa Helsinkiä.
Nyt seitsemänkymmenen vuoden jälkeen on tiedotusvälineissä kerrottu noiden kolmen kirkkaan yön tapahtumista avoimesti ja arvioiden. Jo vuoden alussa ilmestyi myös Antero Raevuoren kirja Hävittäkää Helsinki
– pääkaupungin tuhopommitukset.
Olli Sorvettula
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HELSINGIN TERRORIPOMMITUKSISTA 70 VUOTTA
Kolme tapahtumaa – kolme pommitusyötä
Ilmatorjuntamuseon ja Ilta-Sanomien yhteishanke
Museo ja Ilta-Sanomat rakensivat yhteistyönä 70 vuoden takaisia tapahtumia kuvaavan valokuvanäyttelyn
Sanomatalon Mediatorille. Tapahtuma alkoi elokuva-esityksellä ja yleisötilaisuudella, jossa ilmatorjunnan
veteraanit muistelivat Helsingin suurpommitusten torjuntatoimia. Näyttelyn valokuvat ja yksi tonnin painoinen lentopommi olivat yleisön nähtävillä 10.2.–23.2. välisenä aikana.
Kolmen yön ihme – kun Helsinki pelastui 1944
”Jatkosodan ratkaisutaisteluista ensimmäinen käytiin Helsingissä. Näyttely on kunnianosoitus ilmapuolustuksen saavutuksille kolmen yön suurpommituksissa helmikuussa 1944. Raskaasta pommituksesta huolimatta Helsinki pelastui.” Näin kerrotaan 21.2.–25.5. 2014 Helsingin kaupungintalon Virka Galleriassa avoinna
olevan näyttelyn esitteessä.
Näyttely avattiin juhlallisesti torstaina 20.3. Galleria oli torstai-iltana täpötäynnä kutsuvieraita ja näyttelyn
rakentajia. Vieraiden joukossa oli runsaasti puolustusvoimien edustajia aina ylintä upseeristoa myöten. Myös
entisiä komentajia oli saapunut paikalle.

Suurpommituksissa Helsinkiin suunnatuista pommeista noin 7 000 oli 50 tai 100 kg:n palopommeja ja
9 400 räjähdyspommeja, joista suurimmat korttelipommit painoivat 5 tonnia. Kuva Ilmatorjuntamuseon
ja Ilta-Sanomien näyttelystä Sanomatalossa.
Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajunen esitti tilaisuuden aluksi kaupungin tervehdyksen.
Hän totesi, että on suuri kunnia saada Virka Galleriaan Helsingin ilmapommituksia käsittelevä näyttely. Helsinki pelastui Dresdenin kaltaiselta tuholta kolmen yön ihmeen ansiosta. Nyt avautuva näyttely kertoo, miten
ilmapuolustus selviytyi ja mitä torjuntavoitto merkitsi Helsingille ja koko Suomelle, hän totesi. On arvokasta, että historiaa tuodaan tällä tavoin lähemmäksi asukkaita ja tehdään nykytekniikan keinoin eläväksi.
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Ylipormestari kertoi puheensa yhteydessä myös kiinnostavan tiedon jatkosodan aikaisesta kaupungin puolustuksesta. Yli puolet Helsingin ilmatorjuntakalustosta oli kaupungin hankkimaa. Valmisteilla oli myös
hävittäjän osto. Se ei kuitenkaan toteutunut.

Kaupunginjohtaja kiitti lopuksi Ilmatorjuntasäätiötä näyttelyn järjestämisestä. Lisäksi hän totesi: ”Ikuinen kiitollisuudenvelkamme säilyy kolmen
yön ihmeen mahdollistaneille Helsingin pelastajille.”
Näyttelyn avasi Ilmatorjuntasäätiön hallituksen puheenjohtaja, kenraalimajuri Kari Siiki. Hän totesi painokkaasti, ettei tarkoituksena ole suinkaan
juhlia itse vuoden 1944 suurpommituksia, vaan niitä henkilöitä, jotka vuosia
sitten varmistivat toiminnallaan ilmatorjunnan onnistumisen.
Näyttelyesineistö ja kuvat
Näyttelyesineistö muodostuu kuvista, lentopommeista ja vitriini-esineistä.
Siellä on myös vitriini, joka sisältää yksinomaan sotilaspoika- ja pikulottaaiheisia muistoesineitä ja julkaisuja. Tämä vitriini on näyttelyssä hyvin
edustavalla paikalla. Se on yllättävän suuri ja elegantti. Kiltamme näyttelyyn lainaama materiaali on sijoitettu vitriiniin hyvin järjestelmällisesti ja
kauniisti. Minun on tunnustettava, että haukoin henkeäni nähdessäni sen.
Kiitokseni näyttelyn rakentajille meidän kaikkien puolesta!

Virka Galleriassa avatussa
Helsingin suurpommituksista
helmi-kuussa 1944 kertovassa
näyttelyssä myös Kilta oli omalla
vitriinillään näkyvästi esillä.

Noin tuhat alokasta lähinnä Kaartin Jääkärirykmentistä ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentistä
antoi sotilasvalan tai juhlallisen lupauksen Helsingin Senaatintorilla 22.2.2014. Ohimarssissa
ja paraatikatselmuksessa esiteltiin uuden ilmatorjunta-aseistuksen ohella myös 70 vuoden
suurpommitusten aikaista ilmatorjuntakalustoa.
Suurparaati ja valatilaisuus
Näyttävä ohimarssi järjestettiin lauantaina 22.3. vuoden 1944 helmikuussa saavutettujen ilmatorjuntavoittojen kunniaksi. Tapahtumapaikkana oli Senaatintori.
Paraatia juhlistettiin noin tuhannen alokkaan valatilaisuudella. Harmaana ja sateisena helmikuisena aamuna
alokkaat kokoontuivat torille. Alokasyksiköt ryhmittyivät torille järjestelmällisesti ja ryhdikkäästi liikkuen.
Noin tuhannen varusmiehen ja -naisen asettuminen omille paikoilleen tapahtui ”paraatinomaisesti”. He paljastivat päänsä kylmässä säässä valan vannoakseen tai lupauksen antaakseen. He seisoivat liikkumatta katse
luotuna tulevaisuuteen oikea käsi ja sen kaksi sormea kohotettuna vala-asentoon. Hienoa nuorisoa meillä
täällä Pohjolassa. Ohimarssissa esiteltiin valatilaisuuden jälkeen uutta ja vanhaa puolustusvoimien ilmatorjuntakalustoa.
Olli Sorvettula
5

FASISMIN LUMOUS
EUROOPPALAINEN ÄLYMYSTÖ MUSSOLININHITLERIN POLITIIKAN TUKIJANA
Emeritusprofessori Tarmo Kunnaksen tuntiin puristettu esitelmä kykeni vain pinnalta koskettelemaan hänen syksyllä ilmestynyttä järkälemäistä teostaan Fasismin
lumous. Fasismin tutkimuksessa on siirrytty uuteen vaiheeseen. Asioita ja ilmiöitä
yritetään ymmärtää, ei kuitenkaan hyväksyä. Nykyään fasismia ja kansallissosialismia pidetään täydellisen pahan ilmentyminä. Maailmansotien välissä fasistiset
liikkeet kuitenkin vetosivat niin eurooppalaiseen älymystöön kuin kansaankin.
Fasismi syntyi Italiassa, joka oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen vielä köyhä
ja vanhakantainen feodaaliyhteiskunta. Maastamuutto oli valtavaa ja kulttuuri vain
kalpea kajo menneestä loistosta. Sen sijaan 1860-luvulla tapahtunut Italian yhdistyminen oli synnyttänyt italialaisissa palavan isänmaanrakkauden.
Italialla oli tarve pyrkiä eurooppalaisten suurvaltojen, Englannin ja Ranskan rinnalle, mutta ei keinoja. Ei ollut siirtomaita, joita olisi voinut riistää ja omat luonnonvarat olivat rajalliset sekä teollisuus kehittymätöntä.
1900-luvun alun Italia oli poliittisesti sekava, mutta silloin monet intellektuellit loivat manifesteja, jotka
muokkasivat veren ja kunnian ideologiaa. Nimekkäin kansankiihottaja, kirjailija Gabriele D’Annunzio kehotti intellektuellit loivat manifesteja, jotka muokkasivat veren ja kunnian ideologiaa.
Kun sosialistisen päivälehden päätoimittaja Benito Mussolini erotettiin sotaisan kiihkoilun vuoksi
tehtävistään, hän perusti Il popolo d’Italia -lehden vuonna 1915, missä ensimmäisen kerran käytettiin termiä
”fasistinen liike”. Fasismi-nimi viittaa roomalaisen virkamiehen vallan symboliin, vitsakimppuun. Fasismin
luonne erosi puolueista ja se muodostui hengeltään vapaista jäsenistä. Ideoiltaan liike oli varsin joustava,
yhteiskunnallisesti jopa edistyksellinen. Toisaalta se oli autoritäärinen ja militaristinenkin. Rotuopit ja antisemitismi eivät olleet osa alkuperäistä italialaista fasismia. Päinvastoin, liikkeen merkittävimmillä paikoilla
toimi juutalaisia intellektuelleja. Tätä jatkui aina Mussolinin todellisen vallan menetykseen asti eli vuoteen
1943, jolloin saksalaiset pakottivat Italian väkivaltaisiin juutalaispuhdistuksiin.
Fasismi ei olisi ollut mahdollinen ilman ensimmäisen maailmansodan aiheuttamaa historiallista käännettä,
joka merkitsi liberaalin yhteiskunnan loppua ja uuden aikakauden alkua. Käänne loi taloudellisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia edellytyksiä muutokselle. Antidemokraattisille ja antiparlamentaarisille ideoille
loi hohtoa myös Venäjän vallankumous ja bolsevikkien väkivaltainen nousu johtoon. Väkivallalla oli sekä
kommunismissa että fasismissa merkittävä osa. Mussolini suhtautui torjuvasti neuvostososialismiin, mutta
silti fasistipuolueelle jäi perinnöksi vasemmistolainen yhteiskuntaohjelma. Ajan epävakaudesta johtui, että
italialaiset väsyivät puolueiden ja heikkojen hallitusten kyvyttömyyteen. Lain, järjestyksen ja auktoriteettien kaipuu ja tradition kunnioittaminen liitettiin vähitellen fasismin aatteisiin ja sillä oli korjaava vaikutus
koko yhteiskuntaan. Mussolini jopa luopui liikkeen alkuperäisestä kirkonvastaisuudesta 1929, jolloin paavin
kanssa tehtiin niin sanottu lateraanisopimus, jonka perusteella syntyi nykyinen Vatikaanivaltio. Työllisyyttä
parannettiin suurilla valtiollisilla projekteilla, korkeakoululaitos yhdenmukaistettiin fasistisessa hengessä.
1930-luvulla Mussolini alkoi lähestyä läntisiä suurvaltoja. Englanti toki harmitti italialaisia läsnäolollaan
Gibraltarilla ja Suezilla. Välimeri, mare nostrum, kuului heille! Sen sijaan Ranska oli hyvinkin lähestyttävissä jo kielisukulaisuuden vuoksi, samoin Espanja. Fasismin ohjelma muuttui radikaalisti, ja liikkeen
sisälle mahtui erilaisia ryhmittymiä vasemmistolaisista fasisteista konservatiivisiin äärioikeistolaisiin. Sama
kirjavuus leimasi muidenkin maiden fasistipuolueita. Saksan kansallissosialismi sen sijaan erosi muista
absurdin johtajakultin ja brutaalin väkivallan ja rasismin vuoksi.
Päinvastoin kuin Hitler, Mussolini tuki futurismia ja avantgardismia. Hän halusi fasismille älyllistä ja sivistyksellistä glooriaa. Hän perusti Italian Akatemian, jonka jäseniksi tuli merkittäviä kulttuurihenkilöitä.
Akatemian tarkoitus ei ollut tukea fasismia, vaan korostaa kansallisen kulttuurin merkitystä sekä nuoruuden
ja rohkeuden hyveitä.
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Kansallissosialismin synnystä on niin paljon kirjoitettu,
että tilan rajallisuuden vuoksi en siihen puutu, Kunnas
löytää ja nivoo yhteen huimaksi kokonaisuudeksi aineksia, joita en ole ennen huomannut käsiteltävän. Vaikka
kansallissosialismi sai alkunsa samoista syistä kuin ääriliikkeet kaikissa maissa, sillä on omat ”perisaksalaiset”
piirteensä. Kunnas mainitsi yhden: täydellinen huumorintajun puute. Huumorintaju on henkevyyttä, sanotaan.
Siinä, missä italialainen fasismi haki avantgardea, saksalainen laskeutui Valhallaan. Missä Ottorino Respighi
sävelsi kimmeltäviä kuvia roomalaisista suihkulähteistä ja
pinjoista, saksalaiset syventyivät Wagnerin veren ja tulen fantasioihin. Saksalaisten antisemitismillä oli
juurensa Martti Lutherissa ja saksalaisessa nationalismissa, mutta juutalaiset olivat siitä huolimatta integroituneet hyvin saksalaiseen yhteiskuntaan jo 1800-luvulla.
Entinen itävaltalainen korpraali Adolf Hitler perusti Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen vuonna
1919. Siinä yhdistyivät sosialistiset ja nationalistiset tavoitteet antikapitalismiin. Se erotti jo alussa tuottavan, saksalaisen teollisuuspääoman ja kansainvälisen ”juutalaisen” lainapääoman.
Fasismin aatteet levisivät kautta läntisen Euroopan, jopa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Ranskassa oli laaja,
mutta hajanainen fasistinen liike. Sen kirjo oli todella äärestä laitaan poliittisella kentällä. Brittein saarilla
oli omat musta- ja sinipaitansa. Tunnetuin johtaja oli Sir Oswald Mosley. Monet poliitikotkin, muun muassa
Winston Churchill ja Neville Chamberlain sekä kirjailijat Rudyard Kipling ja Georg Bernard Shaw suhtautuivat aluksi Mussoliniin hyvin myönteisesti. Abessinian sota ja lopulta Espanjan sisällissota saivat englantilaiset ja ranskalaiset intellektuellit ja poliittisen johdon ymmärtämään fasismin todellisen luonteen ja
ottamaan siihen etäisyyttä. Espanjan falangistit olivat alun perin pieni ryhmä, joka ei tuntenut fasismisympatioita, mutta sisällissodan päätyttyä sodan voittanut Franco yhdisti kaikki voittaneen puolen osalliset fasistiseksi falangiksi. Merkillisin fasistipuolue oli Romaniaan syntynyt Pyhän Mikaelin legioona, jonka päätehtävä oli taistella ”juutalais-ateistista” perinnettä vastaan. Liikkeellä oli uskonnollinen ulottuvuus, johon
liittyi tietoisuus esi-isien veren kastelemasta maaperästä.
Myös demokraattisissa Pohjoismaissa tunnettiin fasismin kiusaus. Täällä ei kuitenkaan ollut jyrkkiä yhteiskunnallisia ja aatteellisia vastakohtaisuuksia, joista olisi löytynyt riittävä kasvualusta. Kaikissa Pohjoismaissa perustettiin fasismia lähellä olevia tai siitä ideoita ottaneita puolueita, mutta missään maassa niillä ei
ollut yhteiskuntaa laajasti muuttavaa vaikutusta. Sen sijaan kaikissa maissa tunnettiin intellektuellien keskuudessa kulttuurista kiinnostusta varsinkin kansallissosialistisen Saksan organisoimiin kulttuuriprojekteihin, mitä selittävät Pohjoismaiden vuosisataiset sidokset saksalaiseen kulttuuriin ja kieleen. Kunnas käsittelee perinpohjaisesti tätä aihetta luvussa nimeltä Hyödylliset pohjoismaiset idiootit? Hän päättää analyysinsa näin: ”Sitoutumisella fasismiin oli hyvin monenlaiset kasvot, ja varovaista poliittista sympatiaa ei tule
samastaa intohimoisesti liekehtivään hulluun poliittiseen rakkauteen.” Synninpäästö?
Fasismin lumous on painava teos. Lähes 700-sivuinen järkäle on painava esineenä, mutta sen sisältö vasta
painava onkin. Se pohjautuu valtavaan määrään kaunokirjallisuutta, historiaa, filosofiaa ja aikalaisartikkeleita. Henkilöhakemistossa on lähes 400 nimeä, kirjallisuuslähteitä noin 600 sekä viitteitä 1718. Helsingin
Sanomien arviossa 6.10.2013 Jukka Koskelainen nimittää teosta Tarmo Kunnaksen elämäntyöksi.
Lopuksi suora lainaus Tarmo Kunnakselta: ”Fasismin lumous avaa näköalaa siihen, miten poliittiset ilmiöt
ja aatteet syntyvät ja mikä on politiikan olemus. Vallantahto, aatteellinen manipulaatio ja usko illuusioihin ja
suuriin johtajiin ei väijy vain fasistista politiikkaa. Fasismi vaikuttaa nykymaailmaan monella tavalla, vaikka
ajattelemme sen usein vain menneisyyteen jääneeksi harhapoluksi.”
Marika Porras
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS
YLEISTÄ
Perinnekillan toiminnan runko on muodostunut perinteisistä keskiviikon luennoista entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa, kevät- ja syysretkistä, suositusta ”Wähäjoulu-juhlasta” sekä sääntömääräisistä kokouksista.
Vuonna 1993 perustettu perinnekilta täytti 20 vuotta helmikuussa 2013. Toimintavuoden merkittävin tapahtuma oli killan 20-vuotisjuhla. Siihen liittyen laadittiin juhlajulkaisu ja tehtiin juhlia koskeva valokuvaalbumi.

JÄSENASIAT
Killan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 384. Heistä oli miehiä 327 ja naisia 57.

Jäseniä
Ainaisjäseniä
Uusia
Kuolleita
Eronneita
Jäsenmaksu
Puolisot yht.
Ainaisjäsenmaksu

2009
473
114
15
21
11
20
34
130

2010
457
114
12
19
11
25
42
160

2011
431
105
6
24
5
25
42
160

2012
407
98
6
26
4
30
50
180

2013
384
97
9
22
10
30
50
180

PERINNEKILLAN ULKOINEN TOIMINTA JA YHTEYDET
Sotilaspoikien Perinneliiton XXI varsinainen liittokokous pidettiin Porissa 5.9.2013. Perinnekillan puheenjohtaja edusti kokouksessa omaa kiltaamme. Liittokokous päätti alentaa liittohallituksen vakituisten jäsenten
määrän kahdestatoista yhdeksään ja varajäsenten määrän kuudesta neljään. Kokouksessa tehtyjen päätösten
mukaisesti Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillalla ei ole lainkaan edustusta perinneliiton liittohallituksessa. Näin yhdyssiteet liittoon ovat heikentyneet.
Perinnekilta on piirin jäsenyhdistyksenä nimennyt edustajansa Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin hallitukseen. Hän on piirihallituksen päätösvaltainen jäsen. Toimintavuoden aikana piirihallituksen jäsenenä on
ollut killan puheenjohtaja Olli Sorvettula. Hän on ollut myös piirin perinnetyöryhmän jäsen.
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Perinnekillan jäsenet ovat toimintavuoden aikana avustaneet sotaveteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä
useiden tapahtumien järjestämisessä. Killan lippu on ollut mukana lippulinnassa Mannerheimin patsaalla
pidetyissä muistotapahtumissa. Sotilaspojilla on edelleen eräänlainen ”valmiusosasto” erilaisten tapahtumien
järjestelyavuksi.
Perinnekilta on yhdessä Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och flicklottor rf:n kanssa
järjestänyt vuotuisen tilaisuuden Taivaskalliolla muistopaaden pystytyspäivänä.
Perinnekillan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttivat killan standaarin 20-vuotistaivaltaan juhlivan
Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen Perinnekillan puheenjohtajalle Tuomo Heimoselle.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Perinnekillan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 18.4.2013 ja sääntömääräinen syyskokous
21.11.2013. Molemmat kokoukset pidettiin Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Puheenjohtajana toimi kummassakin kokouksessa Heikki Konkola ja sihteerinä Kari Kerstinen. Kokouksissa käsiteltiin perinnekillan
säännöissä määrätyt asiat.
Kevätkokouksen yhteydessä varapuheenjohtaja Arne Lindholm ja sihteeri Kari Kerstinen luovuttivat killan
puheenjohtajalle Sotilaspoikaliiton kultaisen ansiomerkin.
Ennen syyskokouksen virallista alkua killan puheenjohtaja luovutti pitkään rahastonhoitajana ansiokkaasti
toimineelle Olavi Ylä-Kotolalle kiltamme standaarin.
Samassa yhteydessä luovutettiin Sotilaspoikaristi Sakari Korhoselle.

PERINNEKILLAN HALLITUS
Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuotena 2013:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
toinen sihteeri, pikkulotta-asiat
rahastonhoitaja
kiltamestari
perinnetyö
Kiltaviestin päätoimittaja
Kiltaviestin toimituskunta
pikkulotta-asiat
jäsenrekisteri, Kiltaviesti

Olli Sorvettula
Arne Lindholm
Kari Kerstinen
Maija Vaarnavuo
Hannu Saloniemi
Kaarlo Männistö
Pekka Tuomisto
Pekka Saloranta
Jarmo Korhonen
Riitta-Liisa Kaskirinne
Marika Porras

PERINNEKILLAN TALOUS
Toimintavuoden suurista tapahtumista huolimatta perinnekillan talous on vakaa.
Huomattavat lahjoitukset ovat tehneet mahdolliseksi toteuttaa toimintasuunnitelmassa esitetyt tapahtumat ja
toimenpiteet.

TIEDOTUS
Kiltaviesti on ilmestynyt toimintavuotena neljä kertaa. Kaikki lehden numerot on siirretty killan kotisivuille
sähköisessä muodossa. Siirroista on vastannut killan puheenjohtaja.
Kotisivujen verkko-osoitteet ovat www.sotilaspojat.fi tai www.pikkulotat.fi. Killalla on siis kaksi domainia.
Kotisivujen ylläpidosta on huolehtinut puheenjohtaja.
9

Kiltaviestin toimituskuntaan ovat vuoden 2013 aikana kuuluneet Pekka Saloranta, Jarmo Korhonen, Marika
Porras, Raimo Berkan ja Kari Kerstinen kaksi ensimmäistä numeroa. Pekka Saloranta, Jarmo Korhonen,
Marika Porras ja Olli Sorvettula ovat kuuluneet toimituskuntaan kaksi viimeistä vuoden 2013 numeroa toimitettaessa.

TOIMINTA
Toimintavuoden merkittävin tapahtuma oli Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta
ry:n 20-vuotisjuhla.
Valmistelu
Juhlan valmistelua varten valittiin erillinen työryhmä, jonka jäseniä olivat Arne Lindholm puheenjohtajana
ja jäseninä Olli Sorvettula, Maija Vaarnavuo, Kaarlo Männistö, Pekka Tuomisto sekä Kari Kerstinen. Valmisteluun osallistuivat myös Marika Porras sekä Hannu Saloniemi. Työryhmä piti yhteensä kymmenen
kokousta.
20-vuotisjuhla
Juhla vietettiin 7.2.2013 Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Ohjelma koostui puheista, tervehdyksistä, musiikkiesityksistä, palkitsemistapahtumista sekä tarjoilusta.
Ennen juhlaa tervehdyksensä esittivät Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry, Espoon sotaveteraanit ry,
Helsingin Rauhanturvaajat, Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry, Suomen Lottaperinneliitto ry,
Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta ry, Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor, Helsingin Sotilaskotiyhdistys, Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry ja Pohjoiskymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry.
Lippujen saavuttua puheenjohtaja Olli Sorvettula toivotti vieraat tervetulleiksi. Ohjelmaan liittyvät viralliset tervehdykset esittivät puolustusvoimat, Helsingin kaupunki, Sotilaspoikien Perinneliitto sekä Helsingin
seudun sotaveteraanipiiri.
Juhlapuheen piti tilaisuudessa amiraali Jan Klenberg.
Juhlaohjelman musiikkiosuudesta huolehtivat Kaaderilaulajat, Kanttiinin Lotat sekä Varusmiessoittokunta.
Erinomaisesta tarjoilusta pitivät huolta Sotilaskotiyhdistyksen vihreät sisaret.
Juhlatilaisuudessa palkitut killan jäsenet
Kultaiset ansiomitalit: Raimo Berkan ja Veikko Lepistö.
Hopeiset ansiomitalit: Yngve Helvamo, Heikki Konkola, Ros-Mari Ljungberg, Teuvo Ljungberg, Maija
Vaarnavuo ja Matti Vuori.
Pronssinen ansiomerkki: Hannu Saloniemi.
Killan standaari: Arne Lindholm, Kaarlo Männistö, Olli Sorvettula ja Pekka Tuomisto.
Juhlan pukukoodina oli tumma puku, kunniamerkit.
Juhlajulkaisu
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry 20 vuotta
Julkaisun toimituskuntaan kuuluivat Arne Lindholm puheenjohtajana, Maija Vaarnavuo sihteerinä sekä
jäseninä Kari Kerstinen, Kaarlo Männistö, Marika Porras, Hannu Saloniemi, Olli Sorvettula ja Pekka Tuomisto.
Julkaisussa on 35 sivua. Siinä on merkitty muistiin vuonna 2003 alkaneen kymmenvuotiskauden tapahtumat.
Ne on koottu julkaisussa yhteen kuvalliseksi kertomukseksi.
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Ensimmäisellä varsinaisella sivuaukeamalla on puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari Puheloisen
tervehdys juhlajulkaisun lukijoille. Killan puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen Pekka Tuomisto luovuttivat
juhlajulkaisun kenraali Puheloiselle hänen pääesikunnassa sijaitsevassa virkahuoneessaan.
Juhlajulkaisu postitettiin kaikille killan jäsenille. Se oli myös vapaasti saatavissa juhlatilaisuudessa.
Valokuva-albumi
Juhlaan päätettiin hankkia yksi valokuvaaja, jolla olisi mahdollisuus ottaa kuvia kaikista tapahtumista ohjelmaa häiritsemättä. Sopimus valokuvauksesta tehtiin K. E. Koskivuoren kanssa. Sopimukseen kuului myös
valokuva-albumin valmistaminen tilausten perusteella. Päämääränä oli se, ettei muita vapaasti liikkuvia
kuvaajia olisi juhlatilaisuudessa.
ESITELMÄT ENTISEN SUOJELUSKUNTATALON AUDITORIOSSA
•
Uskonsotaa tuhannen vuoden takaa. Assisiinit, maailman tunnetuimmat salamurhaajat.
•
Karhun kainalossa.
•
Suomi kuristuksissa välirauhan aikana 1940–1941.
•
Pohjanpoikien toiminta Viron vapaussodassa 1919.
•
Mitä olivat natsismi ja fasismi sekä ketkä olivat Hitleriä vastaan suunnatun attentaatin 1944 valmistelijat.
•
Suomi ja Hitlerin Saksa 1933–1939.
•
Sotilaallinen kriisinhallinta Afganistanissa.
•
Panttipataljoona.
•
Autonomian aika ja Suomen keisarit.
Toimintavuoden aikana esitelmätilaisuuksissa oli kuulijoita yhteensä 273.
SOTILASPOJISTA JA PIKKULOTISTA KERTOVAT LUENNOT LUKIOLAISTEN
TURVAKURSSEILLA
Suomenkielisiä luentoja on toimintavuoden aikana pidetty kaksi kertaa Santahaminassa lukiolaisten turvakurssin yhteydessä. Pekka Tuomisto ja Olli Sorvettula ovat perinteisesti huolehtineet suomenkielisistä
luentoesityksistä. Niin tämänkin toimintavuoden aikana. Ruotsinkielisen luennon on pitänyt puolestaan Arne
Lindholm.
Osallistujia oli vuoden 2013 kursseilla yhteensä noin 500.

RETKET JA MATKAT
Killan kevätretken kohteena oli Tamminiemessä sijaitseva kolmen entisen presidentin virka-asunto, jossa on
nykyisin Urho Kekkosen museo.
Perinnekiltamme syysretken kohteena oli puolestaan Porkkalan parenteesi ja Neuvostoliiton sotilastukikohta
1944–1956.
Huhtikuun lopulla kiltalaisilla oli mahdollisuus viettää yksi kokonainen viikko Viiking-kylpylässä Viron
Pärnussa.

WÄHÄJOULU
Killan ehkä suosituin vuosittainen tapahtuma on ollut Wähäjoulu-juhlaksi nimetty pikkujoulu. Sellainen se
oli myös vuoden 2013 joulukuussa. Kauniita lauluja, iloisia ihmisiä ja maittavaa ruokaa niin kuin aina ennenkin.
Killan hallitus
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TALOUDEN SEURANTA 2009–2013
Tilinpäätös 2009

Tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös 2013

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
3010
Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020
Retki- ja juhlatuotot
3110
Kahvitustuotot
Tuotot yhteensä

10637,43
3331,00
615,85
14584,28

8848,86
3814,00
763,80
13426,66

10404,22
3217,30
721,50
14343,02

9120,10
3348,00
643,50
13111,60

-13806,60
-1462,50

-3578,52
-50,60
-4753,49
-292,80
-422,40
-218,00
-89,54
-1200,00
-54,00
-251,05
-4540,00
-100,00
-15550,40
-966,12

-3912,38
-68,70
-3792,21
-295,20
-416,44
-43,00
-111,50
-782,50
0,00
-429,40
-4320,00
-5835,08
-20006,41
-6579,75

-3194,20
-132,98
-3228,51
-295,20
-507,06
-43,00
-137,10
-1055,50
0,00
-154,00
-4200,00
0,00
-12947,55
1395,47

-6268,29
-46,94
-4317,27
-297,60
-646,75
-43,00
-159,20
0,00
-20,58
-740,39
-4656,00
-2710,54
-19906,56
-6794,96

Tuotot
5010
Ilmoitukset
5040
Lahjoitukset
5050
Kirja- ja tarvikemyynti
Tuotot yhteensä

400,00
1765,00
512,80
2677,80

0,00
281,85
1141,05
1422,90

0,00
5715,00
479,00
6194,00

1700,00
0,00
426,00
2126,00

400,00
2000,00
254,35
2654,35

Kulut
6110
Kirja- ja tarvikeostot
6060
Varaston muutos
Kulut yhteensä
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

-195,00
-50,70
-997,70
1680,10

-803,00
240,55
-562,45
860,45

-571,60
-107,40
-679,00
5515,00

-40,00
-386,00
-426,00
1700,00

-95,10
-313,25
-408,35
2246,00

337,04

110,66

4,25

4,26

3,26

217,60
-536,75

4,99
0

-1060,50
417,31

3099,73
125,20

-4545,70
-169,01
2750

19,69

4,99

-1477,81

2974,53

-1964,71

Kulut
4100
Retki- ja juhlakulut
4101
Liittopäivät / liittokokous
4110
Kiltaviesti
4120
Posti- ja toimistokulut
4121
Kirjanpito
4130
Pankkikulut
4111
Kotisivut
4150
Kuukausi- ja vuosikokouskulut
4160
Perinnetyö
4161
Ansiomitalit ja muistamiset
4400
Sotilaspoikalehti / liittomaksu
4550
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnan tuotto-/kulujäämä

8934,10
3410,00
12344,10

-3294,02
-315,60
-4217,17
-586,47
-270,60
-215,43
-292,60
-179,70
-386,01
-265,00
-3784,00

VARAINHANKINTA

RAHOITUSTOIMINTA
7010

Korkotuotot

Tulos ennen poistoja
8010
Kaluston poistot
8110
Varauksen poisto

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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KOKOUSKUTSU
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina 10. huhtikuuta 2014 kello 13.00 Mikael Agricolan kirkon
kryptassa Tehtaankatu 23 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:ssä määrätyt asiat sekä sääntöjen muutosehdotus:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Esitellään killan toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

5.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.

6.

Käsitellään hallituksen esitys sääntöjen 5§:n, 6§:n ja 9§:n muuttamisesta.

7.

Kokouksen päättäminen.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET
Voimassa olevat muutettavaksi ehdotetut sääntötekstit:
5§ 1 mom. ensimmäinen virke:
Perinnekillan toimintaa johtaa perinnekillan syyskokouksessaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä.
6§ 2 mom. ensimmäinen virke:
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta hallituksen
jäsentä on saapuvilla.
9§ kohta 4:
Valitaan erovuorossa olevan hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle.
Ehdotetut muutokset:
5§ 1mom. ensimmäinen virke:
Perinnekillan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6–8 muuta jäsentä.
6§ 2 mom. ensimmäinen virke:
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta hallituksen
jäsentä on saapuvilla.
9§ kohta 4:
Päätetään hallituksen jäsenten määrä sääntöjen 5§:n mukaisesti.
Muutetaan voimassa olevien sääntöjen 9§:n kohtien numerointia muutoksen edellyttämällä tavalla.
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KILLAN KEVÄTRETKI 2014
Killan kevätretki suuntautuu Nuuksioon, luontokeskus
Haltiaan torstaina 8.5.2014.
Retkiaikataulu:
9.00 lähtö Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä Fenniaa
vastapäätä,
10.00 opastettu kierros luontokeskuksessa,
11.00 buffetlounas,
12.00 näyttelyyn tutustumista, mikäli tarpeellista.
Matkan hinta on 30 euroa ja se sisältää kuljetuksen, lounaan,
sisäänpääsymaksun ja opastuksen. Ilmoittautumiset 2.5.2014
mennessä kiltamestari Kaarlo Männistölle p. 050 568

Taustatietoa:
Haltian rakennus ja arkkitehtuuri saivat kipinän Suomen kansalliseepoksen Kalevalan maailman synnystä
kertovasta runosta. Sen mukaan alussa oli vain vettä ja ilmaa. Ilmatar, ilman impi, ikävystyi yksinäisyyteen
ja laskeutui alkumereen. Pesäpaikkaa etsivät sotka, nykykielellä telkkä, teki pesänsä Ilmattaren polvelle ja
muni siihen kuusi kultaista ja yhden rautaisen munan. Hautominen alkoi kuumottaa Ilmattaren polvea ja hän
liikutti sitä, jolloin munat vierähtivät veteen ja särkyivät.
Palasista syntyivät maa, taivas, aurinko, kuu, tähdet ja pilvet. Haltia muistuttaa muniaan hautovaa sotkaa.
Rakennuksen torni on kuin linnun kaula, ja linnun pää on kääntynyt katsomaan Pitkäjärvelle. Katon aurinkopaneelit muistuttavat linnun höyheniä. Sotkan muna löytyy lopulta Haltian päänäyttelystä.

TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2014
Esitelmät entisen suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00
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Keskiviikko 19.3.

Salpalinja kylmässä sodassa
Arkeologi John Lagerstedt

Keskiviikko 2.4.

Poliisin valmiusyksikkö Karhu
Ylikonstaapeli Esa Kataja

Torstai 10.4.

Killan kevätkokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa
Katso kokouskutsu sekä talous- ja toimintakertomus 2013
tässä lehdessä. Huom! Sääntömuutosehdotus.

Keskiviikko 7.5.

Killan kevätretki
Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä.

Huomionosoituksia
Tasavallan presidentti on joulukuun 6. päivänä 2013 antanut Kaarlo Johannes Männistölle
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalin.

Espoon Sotaveteraanit ry on luovuttanut Olli Sorvettulalle hänen merkkipäivänään veljestukimitalin
kiitollisena veteraanitoiminnan ja isänmaan hyväksi annetusta panoksesta.

Jakovuoro korttipelissä
Kansa Taisteli -lehden kesäkuun numerossa vuodelta 1979 Sinisessä Prikaatissa taistellut Esu Salimäki kertoo seuraavan sota-aikaisen muistelman:
”Korsun pienen karbidituikun pojat katsoivat, kenelle päivärahat kuuluivat. Neljän kuninkaan kirjasta olivat
lehdet jo pahoin käytössä kuluneet. umpipakkaan osallistui enää kaksi tulenjohtueen ja neljä tukikohdan
jermua, mutta ympärillä oli pelistä kiinnostuneita katselijoita kaksin verroin.
– Kenen vuoro jakaa?
– Minä jaan, jos sopii?
Viimeisen repliikin sanoi tuttu sotilaspastori Urho Siro (Kevyt Patteristo), joka kenenkään huomaamatta oli
astunut korsuun. Hän jakoi pojille virsikirjat.
Virsi veisattiin ja hartauspuhe kuunneltiin hiljaisina. Jokainen tunsi, että Herran siunaus ja hyvän yön toivotus tulivat täydestä sydämestä, ja ne otettiin vastaan nöyrästi.
Sinä iltana ei enää pelattu pokkaa.”
Lähde: Kansa Taisteli, 15.6.1979
Raimo Berkan

Nurkkaan!
Viime numerossa oli kuva, missä Olavi Ylä-Kotola on vastaanottanut
kiltamme standaarin. Minä onneton tohelo olin kuvatekstiin kiireissäni
sekoittanut konkolat ja kotolat. Anteeksi! Erityisen harmillista on se,
että sekoiluni kohdistui sellaisen miehen nimeen, jonka tarkkuus ja
muisti ovat olleet minulle suurena apuna. Menen nurkkaan häpeämään.
Marika Porras
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu kiltaveljemme Jaakko Salojoki ja Teuvo Nurmi.
Hän, joka tietää,
on jo vastassa,
kietoo tulijan valon viittaan
ja sanoo: Täällä kaikki on toisin,
eheää, särkymätöntä, uutta.
Pia Perkiö, Kun kaikki on toisin

Merkkipäiviä
90 VUOTTA
Hongisto Heikki
Saari Jussi

80 VUOTTA
01.05.2014
05.05.2014

Törrönen Kaija
Kirjavainen Raimo
Lind Ulla
Pesonen Pekka

85 VUOTTA
Vaarnavuo Maija
10.06.2014
Hämeen-Anttila Saara 19.02.2014
Lehesjoki Martti
01.04.2014
Degerlund Göran
06.04.2014
Järvinen Olavi
13.04.2014
Forström Hilding
22.04.2014
Mutru Juhani
13.05.2014
Talvio Tauno
24.05.2014
Alameri Antti
27.05.2014
Tervo Albin
31.05.2014
Warme Jorma
08.06.2014

20.04.2014
26.04.2014
29.04.2014
01.05.2014

Uusia jäseniä
Pälli Raili
Salojoki Klaus
Virtanen, Kauko
Eronnut
Järvinen Veikko

Jäsenrekisteristä on poistettu 11 jäsentä sääntöjen 4.2 pykälän perusteella. Näihin jäseniin ei ole saatu
yhteyttä moniin vuosiin eikä heidän osoitettaan tunneta.
Maaliskuu
Ensimmäinen kevätpäivä jää
vielä väreilemään yllä pihan.
Pieni talvilintu livertää
Uusi äänin uupumatta ihan.
Hopealta kuori oksien
hohtaa hämyn tihetessä hiukan.
Keveä on ilma hiljainen.
Kaikki aarteet elämäni niukan,
kaikki armo, minkä ikänään
sydän omisti, lie läsnä tässä;
valossa, mi kätkee hymyään,
sädehuntuisessa hämärässä.
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Saima Harmaja

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN
PERINNEKILTA RY
Hallituksen jäsenet, yhteystiedot ja työnjako

Yhteystiedot
Olli Sorvettula
puheenjohtaja
perinnetyö, Kiltaviesti
veteraaniyhteydet

(09) 80303124, 0405081683
olli@sorvettula.fi

Arne Lindholm
varapuheenjohtaja
Oulunkylän varasto ja arkisto
perinnetyö

0505004138
arne.lindholm@kolumbus.fi

Maija Vaarnavuo
sihteeri, pikkulotta-asiat

0504365972
mtvaarnavuo@hotmail.com

Hannu Saloniemi
rahastonhoitaja

0400701533
hannu.saloniemi@helsinki.fi

Kaarlo Männistö
kiltamestari
veteraaniyhteydet

0505680776

Pekka Tuomisto
perinnetoimikunnan puheenjohtaja

(09) 8843224

Pekka Saloranta
Kiltaviestin päätoimittaja

(09) 406913, 0505606075
pekka.saloranta@kolumbus.fi

Jarmo Korhonen
Kiltaviesti

(09) 4209163, 0500442120
kirjallisuuskonsultit@co.inet.fi

Riitta-Liisa Kaskirinne
pikkulotta-asiat
toinen sihteeri

0407358703

Marika Porras
jäsenrekisteri, Kiltaviesti

0405287397
marika.porras@kolumbus.fi

Pekka Varpasuo

Hallituksen ulkopuolelta
Roy Cairenius
veteraaniasiat
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VUODEN 2014 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet
Jäsenmaksut vuodelle 2014 ovat samansuuruiset kuin viime vuonna:
–
–
–
–

varsinaiset jäsenet
kannattajajäsenet
puolisojäsenet yhteensä
ainaisjäsenet

30 euroa
30 euroa
50 euroa
180 euroa

Tänäkin vuonna on kovin suotavaa, että jäsenet maksaisivat mahdollisuuksiensa mukaan myös tukimaksua
killalle. Vuoden 2013 tukimaksukertymä oli ilahduttavan suuri, yli 1 400 euroa. Jäsenmäärämme supistuessa
pienikin tuki on avuksi.
Jäsenmaksut pyydetään suorittamaan killan Sampo-Pankin tilille, jonka nykyvaatimusten mukainen numero
on FI08 8000 1370 1261 05. Suoritusta pyydän 31.3.2014 mennessä – karhuaminen aiheuttaa turhia kuluja. 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, viisinumeroinen sarja alkaa19......... Vakituiset jäsenet maksavat siis 30 euroa ja
puolisojäsenet yhteensä 50 euroa.
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 31.3.2014.
Kiitos etukäteen!
Hannu Saloniemi
rahastonhoitaja
0400-701533, hannu.saloniemi@helsinki.fi
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry
Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi

Jäsenasiat/Osoitteenmuutokset:
Marika Porras
Ratapihantie 9 D 1, 00520 HELSINKI
Puh. 040 528 7397
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi

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

