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KIRPOAVATKO NYKYPÄIVÄÄ MENNEISYYTEEN YHDISTÄVÄT SITEET?
Sotilaspoikien toiminnan henkinen perusajatus muodostui kolmesta sanasta. Ne olivat koti, uskonto
ja isänmaa. Pikkulottien työtä ohjasivat puolestaan heidän ”Kultaiset sanansa”.
Me kaikki sotilaspojat tunnemme toimintamme sisällön. Olimme silloin kolmekymmentä- ja
neljäkymmentäluvulla vielä lapsia ja nuoria eikä meillä ollut mahdollisuuksia arvioida asemaamme
tuolloisessa yhteiskunnassa. Edellä esitetyt kolme sanaa iskostuivat kuitenkin mieliimme. Me
tunsimme silloin niin kuin nytkin kodin ja isänmaan merkityksen. Me olimme valmiita toimimaan
maamme hyväksi ja puolustamaan sen vapautta tarvittaessa kykyjemme mukaan. Järjestömme oli
siis henkisesti ja toiminnallisesti maanpuolustusjärjestö. Voisiko muistomme ja esimerkkimme elää
juuri tällä perusteella nykyisten maanpuolustusjärjestöjen piirissä? Silloin siteet menneisyyteen
säilyisivät ja vahvistaisivat maanpuolustustahtoa, joka on pienelle maallemme ja sen puolustukselle
välttämätön henkinen perusta.
Pikkulottien kultaisissa sanoissa on kaksi kohtaa, jotka on aiheellista tuoda esille tässä yhteydessä.
Ne ovat: ”Rakasta kotiasi ja isänmaatasi” ja ”Kunnioita mennyttä ja usko tulevaisuuteen”. Koti ja
isänmaa on ollut pikkulotillekin tärkeä ohjenuora. Merkittävää ja kaukokatseista on kehotus kunnioittaa mennyttä. Olisi hyvä, jos se viesti saavuttaisi kaikki ne tytöt ja pojat, jotka tänä päivänä
runsain määrin osallistuvat lukiolaisten turvakursseille. Silloin myös pikkulottien/lottatyttöjen
muisto eläisi ja kannustaisi tyttöjä edelleenkin osallistumaan vapaehtoiseen maanpuolustustyöhön.
Voiko kaikki olla huomenna toisin?
Euroopassa riehunut epätyypillinen ja arvaamaton sota on ajautunut suvantovaiheeseen. Se on
päättynyt herkkään sopimusrauhaan. Miten se kestää vihan ja häikäilemättömyyden kehikossa, on
epävarmaa.
Oma sukupolvemme muistaa hyvin pääministeri Neville Chamberlainin sanat hänen palattuaan
neuvotteluiden jälkeen Münchenistä vuonna 1938. Rauha meidän aikanamme, hän vakuutti. Hän
erehtyi täydellisesti. Muistamme myös Stalinin kuuluisan kysymyksen: ”Kuinka monta divisioonaa
paavilla on?”
Edellä esitetty lupaus ja kysymys sekä niiden jälkeiset tapahtumat antavat aiheen olettaa, että täydellinen, kestävä rauha maanosassamme on vain haavekuva ilman oikeaa tilannearviota ja tasapainoisia voimasuhteita. Missä ovat EU:n divisioonat? Sitäkö tänä päivänä kysytään, kun mielivaltaisesti
toimitaan itsenäisen valtion alueella? Pitäisikö Suomen sittenkin olla vapaiden, demokraattisten
oikeusvaltioiden kanssa läheisemmässä yhteistyössä?
Sodan rauniot ja menehtyneiden ihmisten muisto säilyvät vuosikymmeniä.
Toivon, ettemme saa lisää sellaisia muistoja, joita meillä nuoruudestamme jo on.
Olli Sorvettula
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Suomi sodasta rauhaan vuonna 1944
Professori Pekka V i s u r i n Sotilaspoikien ja pikkulottien kiltakokouksessa 15.10.2014 pitämän
esitelmän kooste. Esitelmä perustuu lähinnä kirjaan Pekka Visuri, Mannerheimin ja Rytin vaikeat
valinnat – Suomen johdon ratkaisut jatkosodan käännekohdassa (Docendo 2013).
Raskaiden sotavuosien jälkeen Suomi irrottautui sodasta Neuvostoliittoa vastaan syyskuussa 70 vuotta sitten
epävarmoissa, mutta myös helpottuneissa tunnelmissa. Useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen Suomen
hallituksen piirissä arvioitiin rauhanpyrkimysten ajankohta otolliseksi. Rintamat oli saatu vakiinnutetuiksi
torjuntataisteluissa heinäkuun puoliväliin mennessä, mutta samoihin aikoihin Valko-Venäjällä ja Baltiassa
alkanut puna-armeijan hyökkäys mursi Saksan itärintaman hajalle, joten mahdollisuudet sodan jatkamiseen
Saksan tuella heikentyivät.

Suurhyökkäys kesäkuussa 1944 tuotti vakavan kriisin
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkaminen Karjalan kannaksella 9. kesäkuuta 1944 tuli yllätyksenä valtiojohdolle ja Päämajalle. Erityisesti Viipurin menetyksen 20.6. poliittinen shokkivaikutus oli Helsingissä
voimakas. Oli vaikea ymmärtää, miksi ”Suomen puolustuksen lukkona” mainostettu Viipuri jätettiin viholliselle lähes ilman taistelua.
Toisaalta rauhanneuvottelujen nopeaa aloittamista puoltavat poliitikot näkivät siinä myönteisenä kansan
havahduttamisen huomaamaan tilanteen nopean heikentymisen ja asettumaan kannattamaan rauhan saamista
huonoillakin ehdoilla.
Poliittinen jännitys oli hallituksen piirissä alkanut kohota heti puolustusministeri Rudolf Waldenin Päämajassa käyntinsä jälkeen valtioneuvostolle 15.6. antamasta tilanneselostuksesta. Useiden rintamamurtojen
takia ylipäällikkö ”oli pessimistinen ja maininnut, että Suomen armeija oli lyöty”. Pääministeri Linkomies
ehdotti, että presidentti vaihtaisi hallitusta.
Presidentti Risto Ryti lähti 16.6. käymään Päämajassa. Palattuaan Helsinkiin hän kertoi Mannerheimin
käsityksen tilanteesta: ”Joukot eivät enää taistele samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mannerheim kehotti tekemään heti uusia poliittisia avauksia, sillä rintaman kestäminen saattoi olla tuntien kysymys.”
Lähipäivinä Mannerheim lähetti Helsinkiin päivittäin hyvin ristiriitaisia viestejä vaihdellen syvän pessimismin ja välillä taas viriävän optimismin välillä.
Saksan yhteyskenraali Suomen Päämajassa Waldemar Erfurth välitti tiedon Hitlerin jo edellisenä päivänä
antamasta myönteisestä vastauksesta avunpyyntöön ja myös kehotuksen pitää Viipurin–Vuoksen linja. Saksasta oli saapunut jo aseita ja lento-osasto Kuhlmey 70 taistelukoneen vahvuisena. Lisäksi Saksan laivasto
suojasi merialueita, sillä sen kannalta oli tärkeää varmistaa Suomen pysyminen yhteisessä rintamassa. Hitler
kuitenkin päätti 22. kesäkuuta lähettää ulkoministeri von Ribbentropin Helsinkiin vaatimaan Suomelta poliittisia takeita sodan jatkamisesta,
Suomen hallitus pelätessään rintaman romahtavan lähetti Neuvostoliitolle samana päivänä viestin: ”Suomi
on valmis luopumaan sodasta ja katkaisemaan suhteensa Saksaan. Kysytään rauhanehtoja.” Vastaukseksi
tuli pian vaatimus antautumisesta, joten oli selvää, että kriisi oli huipentumassa kovia ratkaisuja vaativaan
vaiheeseen.

Saksa vaati poliittista sitoutumista
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Kun hallitus empi suostumista Saksan vaatimukseen poliittisesta sitoutumisesta, Mannerheim kehotti halli-

tusta suostumaan, sillä avunannon jatkuminen oli turvattava.
Lopulta presidentti Risto Ryti suostui lähettämään Ribbentropin välityksellä Hitlerille kirjeen 26.6.1944.
Siinä hän ilmoitti: ”Huomioon ottaen sen aseveljen avun, jota Saksa antaa Suomelle sen nykyisessä asemassa, selitän Suomen tasavallan presidenttinä, etten muuta kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnanhallituksen kanssa tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa, enkä salli, että nimittämäni Suomen hallitus tai kukaan
henkilö ryhtyy aselepoa tai rauhaa koskeviin keskusteluihin tahi näitä tarkoitusperiä palveleviin neuvotteluihin muuten kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnanhallituksen kanssa.” Presidentin antama sitoumus
kelpasi toistaiseksi ajan voittamiseen ja rintaman vakauttamiseen.
Sillä välin kuitenkin puna-armeijan Valko-Venäjällä 22. kesäkuuta aloittama suurhyökkäys, operaatio
Bagration, oli muutamassa päivässä johtanut läpimurtoon ja löi kohta Saksan rintamaan satojen kilometrien
aukon.
Hitlerin päätöksellä pidettiin Pohjoisen Armeijaryhmän rintama yhä Narvajoella, vaikka monet upseerit
painostivat joukkojen vetämiseen sieltä etelämmäksi keventämään Keskisen Armeijaryhmän kriisiä.

Rintamien vakauttaminen rauhan edellytys
Suurhyökkäyksen paineessa juhannuksen aikaan Saksalle yhteisen taistelun jatkamista luvannut presidentti
Risto Ryti erosi elokuun alussa, ja hänen seuraajakseen eduskunta valitsi Suomen marsalkka Mannerheimin.
Samalla korvattiin saksalaissuuntaukseen sitoutunut hallitus paremmin liittoutuneita miellyttävällä ministeristöllä.
Liittoutuneiden piiristä oli saatu vihjeitä, joiden mukaan rauhaan voitaisiin pyrkiä Mannerheimin johdolla
ja pääpiirtein keväällä esitetyillä ehdoilla. Suomessa oli vahvistunut jo käsitys, että talvisodan päättäneen
Moskovan rauhan 1940 rajat oli pakko hyväksyä. Erityisenä vaikeutena nähtiin vaatimukset saksalaisten
karkottamisesta ja suurista sotakorvauksista. Ehkä eniten epävarmuutta hallituksen piirissä aiheutti kuitenkin
pelko miehityksestä. Epäluottamus Neuvostoliiton aikeita kohtaan oli voimakas, ja odotettavissa oli
Suomelle ankara rangaistus hyökkäyksestä Saksan mukana Neuvostoliittoon kesällä 1941.
Mannerheim ehdotti elokuun lopulla Stalinille, että voitaisiin sopia aselevosta jo ennen rauhanneuvottelujen
aloittamista. Moskovasta tuli myönteinen vastaus, johon sisältyi ehtona suhteiden välitön katkaisu Saksaan.
Se merkitsi käytännössä puolen vaihtoa kaikkine riskeineen. Aselepo Suomen rintamalla alkoi 5. syyskuuta,
ja parin päivän kuluessa neuvotteluvaltuuskunta pääministeri Antti Hackzellin johtamana pääsi aloittamaan
matkansa kohti Moskovaa.
Neuvostoliiton aikomuksena oli solmia rauhansopimus saman tien, mutta myös Suomea vastaan sotatilassa
ollut Ison-Britannian hallitus piti kiinni liittoutuneiden yhteisestä päätöksestä, jonka mukaan Saksan liittolaisten kanssa tehtäisiin ensin aselepo, ja vasta myöhemmin järjestettäisiin yhteinen rauhankonferenssi.
Siksi suomalaiset joutuivat viikon verran odottamaan liittoutuneiden keskinäistä rauhanehtojen valmistelua.
Viivytyksen syytä ei Suomessa tiedetty, joten jäi elämään käsitys, että se oli Neuvostoliiton kiusantekoa.

Sopimus välirauhasta
Mitään varsinaisia neuvotteluja ei Suomen edustajien kanssa lopulta käyty, vaan sopimusteksti oli pakko
hyväksyä lähes sellaisenaan. Kovan paineen alaisena toiminut Suomen valtuuskunta allekirjoitti asiakirjan
19. syyskuuta 1944 odottamatta hyväksyntää Helsingistä. Sopimus sai nimen ”välirauha”, mikä tarkoitti
väliaikaista rauhansopimusta.
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Välirauhansopimus sisälsi sekä pysyväksi tarkoitettuja rajalinjauksia että väliaikaisia määräyksiä siirtymisestä sodasta rauhaan, joten se oli kattavuudeltaan laajempi kuin tavanomainen aseleposopimus. Ehtojen
toteutuksen valvonta ja tulkinta jätettiin Helsinkiin saapuneelle liittoutuneiden (Neuvostoliiton) valvontakomissiolle, josta tuli tutuksi lyhenne LVK.
Mielialan vakavuudesta kertoo ehkä parhaiten Mannerheimin luonnehdinta J. K. Paasikivelle 4. lokakuuta:
”Sopimuksessa ei puhuta kapitulaatiosta (antautumisesta), mutta todellisuudessa välirauha on kapitulaatio.
Emme voi puolustaa itseämme.” Hän tarkoitti erityisesti keväällä hylättyihin ehtoihin lisättyä vaatimusta
luovuttaa Helsingin kupeesta Porkkalan alue Neuvostoliiton tukikohdaksi. Kohta Mannerheimia tapaamaan
saapui liittoutuneiden valvontakomission puheenjohtaja, kenraalieversti Andrei Ždanov.
Yleisesti ajateltiin, että kyseessä oli ”hyppy tuntemattomaan”, mutta se oli pakko tehdä. Puolustusvoimista
merkittävä osa piti kääntää kohti Pohjois-Suomea valmistautumaan saksalaisten karkottamiseen. Tehtävä
näytti vaikealta, sillä Oulujoen pohjoispuolisilla alueilla oli vahva yli 200 000 sotilaan armeija, jonka vetäytyminen Pohjois-Norjaan lyhyessä ajassa oli teknisestikin mahdotonta. Marsalkka Mannerheimin kannan
mukainen kylmä realismi vaati kuitenkin aseiden kääntämistä entisiä aseveljiä vastaan, joten tehtiin maihinnousu saksalaisten selustaan Tornioon ja alkoi Lapin sota. Se vaati vielä tuhannen suomalaisen hengen ja
tuotti suuret tuhot.
Helsingissä epäluulo Hotelli Torniin asettunutta valvontakomissiota kohtaan oli syvää, mutta vähitellen
osoittautui, että se pysytteli välirauhansopimuksen määrittämien valtuuksiensa puitteissa. Vastaavasti
Suomen viranomaiset noudattivat maan lakien mukaisia menettelytapoja, joskin myös kiistoja sopimuskohtien tulkinnasta syntyi varsinkin alkuvaiheessa. Verrattuna etelämpänä Keski-Euroopassa vielä puoli vuotta
jatkuneiden taistelujen aiheuttamiin valtaviin tuhoihin tilanne Suomessa oli selvästi parempi, kun joukkojen
kotiuttaminen ja jälleenrakennuksen aloittaminen jo syksyllä soivat mahdollisuuden elinolojen parantamiseen.
Presidentti Mannerheim luovutti politiikan johtamisvastuuta yhä enemmän marraskuussa 1944 pääministeriksi nimitetylle J. K. Paasikivelle, joka asetti päämääräksi suhteiden parantamisen Neuvostoliittoon
tinkimättä silti suomalaisten perustavista poliittisista ja taloudellisista eduista. Pian kävi ilmi, että suomalainen yhteiskunta kesti sodan aikana patoutuneet sisäiset paineet, ja pahasti sodan tuhoista kärsineelle Neuvostoliitolle oli tärkeää saada Suomesta sotakorvauksia.
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PÄÄKAUPUNKISEUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS
Yleistä
Vuosi 2014 oli killan 21. toimintavuosi. Sen rungon muodostivat perinteiset, korkeatasoiset esitelmätilaisuudet, joita oli vuoden aikana yhteensä kymmenen. Esitelmät pidettiin Suojeluskuntatalon auditoriossa, ja
ennen tilaisuutta oli mahdollisuus nauttia kahvia tai teetä munkin kera. Kilta järjesti vuoden aikana kaksi
retkeä ja syyskesällä yhteistoimin ruotsinkielisen killan kanssa jo perinteeksi muodostuneen tilaisuuden
Taivaskalliolla muistopaaden äärellä.
Killan jäsenmäärän väheneminen on jatkunut vuoden aikana ja uusia jäseniä ei ole juurikaan saatu mukaan
kiltatoimintaamme.
Jäsenasiat
Vuoden 2014 aikana poistui joukostamme viimeiseen iltahuutoon 14 jäsentä ja killasta erosi yhteensä 16
jäsentä. Uusia kiltalaisia saimme mukaamme vain 4.
Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet
Varapuheenjohtaja Arne Lindholm edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 22. liittokokouksessa
Savonlinnassa 22.8.2014.
Puheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut vuonna 2014 killan valitsemana Helsingin Seudun Veteraanipiirin hallituksen täysivaltaisena jäsenenä. Hän on ollut myös piirin perinnetyöryhmän jäsen.
Veteraaniyhteyksistä on huolehtinut kiitettävällä tavalla kiltamestari Kaarlo Männistö. Hän on myös hankkinut luennoitsijat killan luentotilaisuuksiin.
Olemme avustaneet veteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä eri tilaisuuksissa. Jäsenemme ovat kantaneet
veteraaniyhdistysten lippuja oman lippumme lisäksi talvisodan alkamisen ja päättymisen muistotilaisuuksissa Mannerheimin patsaalla. Jäsenemme olivat myös tämän toimintavuoden jouluna kunniavartiossa
Mannerheimin haudalla.
Lipunkantajat ja kunniavartion jäsenet
Sten Bärlund, Heikki Hälikkä, Jorma Kari, Risto Laakso, Kaarlo Männistö, Hannu Saloniemi, Erkki Simpanen, Olli Sorvettula, Jorma Varme.
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa on kiltamme myös tänä vuonna
järjestänyt muistotilaisuuden Taivaskalliolla sijaitsevan muistopaatemme äärellä. Tilaisuus järjestettiin
paaden paljastuspäivänä 25.8. Tapahtumassa puhui puheenjohtajien lisäksi Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n toiminnanjohtaja Rauno Loukkola.
Sääntömääräiset kokoukset
Sääntöihin perustuva killan kevätkokous pidettiin torstaina 10.4.2014 Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
Ennen virallisen kokouksen alkamista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttivat yhdistyksemme
kiltamestarille Kaarlo Männistölle tasavallan presidentin hänelle myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun
ritarikunnan 1. luokan mitalin.
Sotilaspoika Kauko Virtasen rintaan kiinnitettiin sotilaspoikaristi ja museosihteeri Liisa Koskelaiselle ojennettiin nimikaiverrettu sotilaspoikaplaketti.
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Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti kiltamme sääntöjen muuttaminen siten, että hallituksessa on 6–8
jäsentä. Jokaisessa syyskokouksessa päätetään ennen hallituksen jäsenten valintaa jäsenten lukumäärä
sääntöjen määräämissä puitteissa. Muutettujen sääntöjen perusteella hallitus on päätösvaltainen silloin, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla on vähintään neljä hallituksen jäsentä.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin niin ikään Mikael Agricolan kirkon kryptassa 20.11.2014.
Ennen kokouksen alkua kiltamme puheenjohtajat luovuttivat ruotsinkielisen lukiolaisten turvakurssin johtajalle, reservivänrikki Axi Holmströmille kaiverretun sotilaspoikaplaketin. Traditionsgillet för Mellannylands
Soldatgossar och Flicklottor rf:n puheenjohtaja Ethel Sandström ja hallituksen jäsen Yngve Sundqvist ojensivat hänelle kirjalahjan.
Kokouksessa päätettiin uusittujen sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan henkilöä.
Syyskokouksessa valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Jarmo Korhonen, Kaarlo Männistö ja Pekka
Saloranta uudelleen.
Molempien vuoden 2014 sääntömääräisten kokousten puheenjohtajana toimi Jorma Kari ja sihteerinä Maija
Vaarnavuo.
Perinnekillan hallitus
Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2014:
puheenjohtaja
Olli Sorvettula
varapuheenjohtaja
Arne Lindholm
sihteeri
Maija Vaarnavuo
rahastonhoitaja
Hannu Saloniemi
kiltamestari, veteraaniyhteydet
Kaarlo Männistö
perinnetoimikunnan puheenjohtaja
Pekka Tuomisto
Kiltaviestin päätoimittaja
Pekka Saloranta
Kiltaviestin toimituskunta
Jarmo Korhonen
Kiltaviesti ja jäsenrekisteri
Marika Porras
Toinen sihteeri, pikkulotta-asiat
Riitta-Liisa Kaskirinne
Hallituksen jäsen
Pekka Varpasuo
Perinnekillan talous
Jäsenmaksutulot sekä lahjoitukset ja tapahtumista kertyneet tulot ovat riittäneet killan menojen kattamiseen.
Tällä hetkellä killan talous on vakaa.
Tiedotus
Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aiemminkin. Lehti on säilyttänyt hyväksyttävän laatutason sekä sisällöllisesti että materiaalisesti.
Kotisivujemme ylläpidosta on huolehtinut killan puheenjohtaja. Hän on myös siirtänyt jokaisen Kiltaviestin
kokonaisuudessaan kotisivujen yhteyteen.
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Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa
Esitelmä ja esitelmöitsijä
Osallistujamäärä
Terrorismi ennen ja nyt
32
Valtiotieteen tohtori Leena Malkki
Väistämätön valinta
32
Dosentti Erkki Teräväinen
Fasismin lumous
27
Professori Tarmo Kunnas
Kyberturvallisuus
21
Maisteri Mirva Salminen
Salpalinja kylmässä sodassa
31
Arkeologi John Lagerstedt
Poliisin valmiusyksikkö Karhu
29
Ylikonstaapeli Esa Kataja
Lottajohtaja Fanni Luukkonen
26
Laura-Liisa Pitkänen
Euroopan hullu vuosi 1998
28
Toimittaja Unto Hämäläinen
Suomi sodasta rauhaan
32
Professori Pekka Visuri
Vaaran vuodet
32
Valtiotieteen tohtori Heikki Larmola
Kuuntelijoiden yhteismäärä kertomusvuoden aikana 290
Luennot lukiolaisten turvakursseilla
Suomenkielisille lukiolaisille tarkoitettujen turvakurssien yhteydessä ovat kiltamme jäsenet Pekka Tuomisto
ja Olli Sorvettula aikaisempaan tapaan kertoneet sotilaspoikien ja pikkulottien koulutuksesta, periaatteista
sekä toiminnasta sotiemme aikana. Toimintavuonna 2014 kahdelle suomenkieliselle kurssille on osallistunut
yhteensä 480 lukiolaista.
Yksi vuotuinen ruotsinkielinen kurssi oli kertomusvuonna jaettu kolmeen osaan luentotilan pienuuden
vuoksi. Osanottajien yhteismäärä oli 120. Luennoitsijana kurssilla toimi varapuheenjohtaja Arne Lindholm.
Olemme siis kertoneet yhden vuoden aikana 600 lukiolaiselle sodanaikaisesta, Suomen suurimmasta nuorisoyhteisöstä.
Retket ja matkat
Kevätretken ( 8.5.) kohteena oli luontokeskus Haltia, joka sijaitsee Nuuksiossa kauniiden ylänköjärvien ja
soiden ympäröimän harjun kupeessa. Itse keskuksen päärakennus on näkemisen arvoinen. Sen erikoiset rakenteet ja käytetyt rakennusmateriaalit olivat varsin mielenkiintoisia. Retkeen osallistui 31 kiltamme jäsentä.
Syysretkellä (17.9.) tutustuimme Hangon lähellä olevaan bunkkerimuseoon, joka sijaitsee välirauhan aikaisen rajan välittömässä läheisyydessä. Lounas nautittiin meren äärellä vanhassa, louhituista kivistä tehdyssä
voivarastossa.
Parikymmentä kiltamme jäsentä vietti 22.–29.4. kylpylälomaa Viking-kylpylässä Pärnussa.
Wähäjoulu
Suosituin vuotuinen tapahtuma jouduttiin siirtämään pois Otaniemen sotilaskodista sen lopetettua toimintansa. Vuoden 2014 joulukuussa vietimme yhteistä pikkujoulujuhlaa Niittylounas-nimisessä baari-ravintolassa.
Tilaa oli riittävästi sekä tanssia että laulaa. Lauluyhtye Kultakurkut ja varusmiessoittajat esittivät korkeatasoista musiikkia.
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TULOSLASKELMA 2014
Varsinainen toiminta
Tuotot
3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020 Retki‐ ja juhlatuotot
3110 Kahvitustuotot

Tuotot yhteensä
Kulut
4100
4101
4110
4120
4121
4130
4111
4150
4160
4161
4400
4550

Retki‐ ja juhlakulut
Liittopäivät / liittokokous
Kiltaviesti
Posti‐ ja toimistokulut
Kirjanpito
Pankkikulut
Kotisivut
Kuukausi‐ ja vuosikokouskulut
Perinnetyö
Ansiomitalit ja muistamiset
Sotilaspoikalehti / liittomaksu
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnan tuotto‐/kulujäämä

Tilikausi 01.01.2014‐31.12.2014

Alkusaldo
1.1.2014

Muutos I:XII
2014

Loppusaldo
31.12.2014

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

-461,35
-136,40
133,85
-463,90

8658,75
3211,60
777,35
12647,70

-6268,29
-46,94
-4317,27
-297,60
-646,75
-43,00
-159,20
0,00
0,00
-740,39
-4656,00
-2710,54
-19885,98
-6774,38

3665,16
-55,16
25,53
-142,20
646,75
-143,00
-138,40
-560,20
0,00
581,09
438,00
2564,05
6881,62
6417,72

-2603,13
-102,10
-4291,74
-439,80
0,00
-186,00
-297,60
-560,20
0,00
-159,30
-4218,00
-146,49
-13004,36
-356,66

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

-400,00
-1325,00
50,65
-1674,35

0,00
675,00
305,00
980,00

-95,10
‐313,25
‐408,35
2246,00

55,10
10,90
66,00
-1608,35

-40,00
-302,35
-342,35
637,65

3,26

-3,26

‐4525,12
-169,01

4806,11
-118,31

0,00
280,99
-287,32

-4694,13

4687,80

-6,33

Varainhankinta
Tuotot
5010 Ilmoitukset
5040 Lahjoitukset
5050 Kirja‐ ja tarvikemyynti

Tuotot yhteensä
Kulut
6110 Kirja‐ ja tarvikeostot
6060 Varaston muutos

Kulut yhteensä
Varainhankinnan tuotto‐/kulujäämä
7010 Korkotuotot

Tulos ennen poistoja
8010 Kaluston poistot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry

TASE 2014

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
1230 Konttorikoneet ja kalusto
Pysyvät vastaavat
Vaihtuvat vastaavat
1410 Tavarat
1530 Muut saamiset
Vaihtuvat vastaavat
Rahat ja pankkisaamiset
1720 Sampo Pankki 70126105
Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA

Tilikausi 01.01.2014‐31.12.2014

Alkusaldo
1.1.2014

Muutos I‐
XII.2014

Loppusaldo
31.12.2014

957,73
957,73

-287,32
-287,32

670,41
670,41

667,35
0,00

-302,35
0,00

365,00
0,00

7 781,44

201,66

7 983,10

9 406,52

-388,01

9 018,51

7 554,36
-1 964,71

0,00
1 958,38

5 589,65
-6,33

VASTATTAVAA
Oma pääoma
2040 Edellisten tilikausien ylijäämä
2050 Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma

5 589,65

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
2320 Ainaisjäsenmaksurahasto
Pitkäaikainen

3 816,87
3 816,87

-381,68
-381,68

3 435,19
3 435,19

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Lyhyaikainen
Lyhyaikainen
Vieras pääoma

VASTATTAVAA
11.1.2015 HS

5 583,32

3 816,87
9 406,52

3 435,19
1 576,70

9 018,51

Killan talous 2011‐2015
Varsinainen toiminta
Tuotot
3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020 Retki‐ ja juhlatuotot
3110 Kahvitustuotot
Tuotot yhteensä
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

Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös
2011
2012
2013

8848,86 10404,22 9120,10
3814,00 3217,30 3348,00
763,80
721,50
643,50
13426,66 14343,02 13111,60
-3912,38 -3194,20 ‐6268,29
-68,70
-132,98
‐46,94
-3792,21 -3228,51 ‐4317,27
-295,20
-295,20
‐297,60
-416,44
-507,06
‐646,75
-43,00
-43,00
‐43,00
-111,50
-137,10
‐159,20
-782,50 -1055,50
0,00
0,00
0,00
‐20,58
-429,40
-154,00
‐740,39
-4320,00 -4200,00 ‐4656,00
-5835,08
0,00 ‐2710,54
-20006,41 -12947,55 ‐19906,56
-6579,75 1395,47 ‐6794,96

Tilinpäätös
2014

8658,75
3211,60
777,35
12647,70

Talousarvio
2015

8580,00
3000,00
650,00
12230,00

-2603,13 ‐3300,00
-102,10
‐150,00
-4291,74 ‐4500,00
-439,80
‐300,00
0,00
‐300,00
-186,00
‐60,00
-297,60
‐150,00
-560,20
‐100,00
0,00
‐100,00
-159,30
‐200,00
-4218,00 ‐4200,00
-146,49
0,00
-13004,36 -13360,00
-356,66 ‐1130,00

Varainhankinta
Tuotot
5010 Ilmoitukset
5040 Lahjoitukset
5050 Kirja‐ ja tarvikemyynti
Tuotot yhteensä

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

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

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

0,00
675,00
305,00
980,00

200,00
500,00
200,00
900,00

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

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

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

‐95,10
-313,25
‐408,35
2246,00

-40,00
-302,35
-342,35
637,65

‐100,00
-100,00
‐200,00
700,00

4,25

4,26

3,26

0,00

5,00

‐1060,50
417,31

3099,73
125,20

‐4545,70
-169,01

280,99
-287,32

-50,00

-1477,81

2974,53

-1964,71

-6,33

-475,00

Rahoitustoiminta
7010 Korkotuotot

Tulos ennen poistoja
8010 Kaluston poistot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

KOKOUSKUTSU
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina 16.4.2015 kello 13.00 Mikael Agricolan kirkon kryptassa
Tehtaankatu 23 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, yksi tai useampi sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Esitellään perinnekillan toimintakertomus sekä perinnekillan tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

5.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6.

Päätetään kutsusta kunniajäseneksi hallituksen esityksen perusteella.

7.

Kokouksen päättäminen.

Ennen kokouksen alkua kahvi- ja teetarjoilu sekä puuhun upotetun
sotilaspoikaplaketin luovutus kello 12.30.

Killan hallitus

JÄSENNUMEROT OVAT MUUTTUNEET
Sotilaspoikien perinneliitto on tekemässä jäsenrekisterien uudistusta. Liitolla on tähän asti ollut
päivitetty rekisteri vain niistä jäsenistä, joille lähetetään Sotilaspoika-lehti. Näin ollen muun muassa
puolisojäsenien tietoja ei ole ollut tai niitä ei ole päivitetty. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää rekisteröidyn yhdistyksen kuten myös niistä muodostetun liiton jäsenrekisterien olevan ajantasaisia.
Sotilaspoikaliitto aloitti jäsenien juoksevan numeroinnin lehden osoiterekisterin pohjalta. Näin toteutettuna puolisojäsenen numero ei ole järjestyksessä seuraava vaan heille ja muille liiton listoilta
poisjääneelle tulee numero luettelon loppupäähän. Aiemmin jäsennumero oli kuusinumeroinen, uudet
numerot lyhenivät viisinumeroisiksi. Kaikki jäsennumerot ovat edelleen 19-alkuisia, koska se on
kiltamme tunnusnumero. Jäsennumeronne näkyy edelleen lehden takasivun osoitetarrassa. Puolisojäsenet saavat halutessaan numeronsa minulta. Yhteystiedot ovat lehden takasivulla.
Liiton jäsenrekisterien uudistaminen on välttämätön operaatio, mutta se työllistää kiltojen jäsenrekisterin hoitajia valtavasti ja annettu aika on liian niukka. Toisaalta nyt saadaan kootuksi hajallaan olevia
ja usein muistinvaraisia tietoja.
Marika Porras
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TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2015
Esitelmät entisen suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00
Keskiviikko 4.3.

Miinanraivaus – unohdettu urotyö
Puheenjohtaja Erik Erwes, Helsingin miinanraivaajakilta ry

Torstai 19.3.

Tulevaisuudessa lisää sateita – miten ilmasto muuttuu
Filosofian tohtori Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos

Keskiviikko 1.4.

Itävalta-Unkarin keisarivallasta liittotasavallaksi
Professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto

Torstai 16.4.

Killan vuosikokous klo 13 Agricolan kirkon kryptassa
Katso erillinen kokouskutsu tässä lehdessä.

KUTSU KILLAN KEVÄTRETKELLE
Killan kevätretki suuntautuu tänä vuonna Hyvinkäälle Rautatiemuseoon
keskiviikkona 6. päivänä toukokuuta.
Lähtö klo 9.00 Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä (Fennia),
noin klo 10 tutustuminen museoon oppaan johdolla,
noin klo 11.30 lounas,
noin klo 12.30 lähtö Helsinkiin.
Matkan hinta 35 € sisältää kuljetuksen, sisäänpääsyn ja opastuksen sekä
lounaan.
Ilmoittautumiset 29.4.2015 mennessä
kiltamestari Kaarlo Männistölle, puh. 050 5680776.
Matkan hinta 35 € sisältää kuljetuksen, sisäänpääsyn ja opastuksen
sekä lounaan.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Roy Cairenius, Lauri Kiuru, Heikki Konkola, Terttu Maja,
Kaija Mikkola, Pauli Myllylä ja Sulo Ratia.
Saatoin arvata, että kaipaisin sinua, että
moni asia olisi toisin ja vaikeaa ja monimutkaista.
En sitä, että kaikki olisi niin yksinkertaista. Että
autius ei olisi
jossakin, vaan kaikessa, kaikkialla.
Että suru asettuisi taloksi. Että kaipaus tuntuisi
joka hetki.
Pysyvä asukas, kumppani illanistujaisiin, matkaseura.
Katso, suru, miten kauniita purjeita lahdella.
Hän olisi iloinnut niistä.
Lassi Nummi
Merkkipäiviä
90 VUOTTA
Kurittu Martti

80 VUOTTA
25.03.2015

85 VUOTTA
Berkan Raimo
Dahl Raili
Elonsalo Raimo
Granström Torsten
Haavisto Jukka
Hakala Antti
Heliövaara Marianne
Malinen Arvo
Nyman Kauko
Paavola Ritva
Rinne Mauno
Salmi Matti
Salmi Kalevi
Vaarnavuo Timo
Virtamo Olavi
Väätäinen Väinö

12.06.2015
18.05.2015
09.03.2015
25.04.2015
05.06.2015
12.03.2015
11.05.2015
05.06.2015
26.03.2015
17.05.2015
30.03.2015
15.04.2015
19.04.2015
29.01.2015
25.06.2015
01.04.2015

Bergholm Tauno
21.03.2015
Lind Mikko
07.05.2015
Lindholm Arne
23.05.2015
Lindroos Heikki
15.06.2015
Moilanen Riitta-Maija08.03.2015
75 VUOTTA
Naulapää Pertti
Tuomisto Pekka

28.03.2015
23.04.2015

70 VUOTTA
Engberg Marita

09.06.2015

Meidän muistomme on meidän sisäinen
kirjastomme
Martti Joenpolvi

Eronneet

Uusia jäseniä

Kekki Heikki
Koski Toivo
Linnankivi Jaakko

Kähkönen Maly
Kähkönen Pekka

31.12.2014 killan jäsenmäärä oli 351, joista 21 puolisojäsentä.
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Hallitus 2015

Yhteystiedot

Olli Sorvettula
puheenjohtaja

(09) 8033124, 0405081683
olli@sorvettula.fi

Arne Lindholm
varapuheenjohtaja

0505004138
arne.limdholm@kolumbus.fi

Hannu Saloniemi
sihteeri, rahastonhoitaja

0400701533
hannu.saloniemi@helsinki.fi

Kaarlo Männistö
kiltamestari, veteraaniyhteydet

0505680776

Pekka Saloranta
Kiltaviestin päätoimittaja

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

Marika Porras
jäsenrekisteri, Kiltaviesti

0405287397
marika.porras@kolumbus.fi

Jarmo Korhonen
Kiltaviestin toimituskunta

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

Pekka Tuomisto
perinnetoimikunnan puheenjohtaja

(09) 8843224

Pekka Varpasuo
hallituksen jäsen

(09) 445815

”Tuntemani sotainvalidi”
Sain muutamia vuosia sitten ystävällisin terveisin Sotainvalidien Veljesliitolta Markku Honkalan kirjoittaman teoksen Suomalainen sotainvalidi (Otava, 2000). Tästä teoksesta olen löytänyt Varsinais-Suomen sotainvalidipiirin sotainvalidiaiheisen kirjoituskilpailun vuonna 1969 voittaneen, minuun voimakkaasti vaikuttaneen salolaisen abiturientin Hannele Huhtamäen kilpailukirjoituksen ”Tuntemani sotainvalidi”, jonka
uskon lehtemme lukijoiden hartaudella lukevan.
Raimo Berkan
”Mies on sotainvalidi, sankari sankarien joukossa. Sankaruus unohtuu kuitenkin, ja jäljelle jäävät vain
arvekkaat vammat, kipeät muistot. Tämä tuntemani mies on menettänyt jäsenensä sodassa, mutta hän ei
ole menettänyt rohkeuttaan. Hän on hankkinut itselleen ammatin, kodin, toimeentulon. Hän on kehittänyt
itseään, etsinyt itselleen virkistäviä harrastuksia. Mies on pystynyt sopeutumaan yhteiskuntaan, hänen ei ole
tarvinnut jäädä säälittäväksi raunioksi johonkin hoitolaitokseen.
Sota ja invaliditeetti ovat tehneet miehestä harkitsevan ja rauhallisen. Mies on oppinut ymmärtämään
elämän pienetkin arvot. Hän on keskustellessaan kanssani hämmästyttänyt minua suunnattomalla henkisellä
vitaliteetillaan. Hän lukee: hänen kotinsa seiniä peittävät kirjahyllyt. Lukeneisuus kuvastuu myös hänen
keskustelustaan. Hänelle tarinat Kannaksen taisteluista ovat menneisyyttä, hän ei halua puheissaan ylpeillä
sodalla ja omalla taistelullaan, vaikka hänellä siihen ehkä olisi aihetta…
’Armeijaa ei tarvita, sotaa ei syty.’ Mies nauraa sanoille. Hän säälii ihmistä, joka väittää, ettei sotainvalidin
olisi ollut pakko taistella. Mies hymyilee nuorelle, jolle suuret aatteet ja sanat merkitsevät isänmaata. Hän
on vieläkin tarvittaessa valmis puolustamaan kotiaan… Tämä tuntemani sotainvalidi on suoriutunut osastaan
ihailtavasti; en voi lakata kunnioittamasta tätä sotainvalidia – isääni.”
Sotainvalidi 12/1969, sivu 5

ENNAKKOILMOITUS
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri järjestää Kansalliseen veteraanipäivään liittyvän perinteensiirtotilaisuuden Taivaskalliolla torstaina 23.4.2015. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.
Tilaisuudessa on mukana helsinkiläisiä lukiolaisia ja Kaartin Jääkärirykmentin varusmiehiä. Heille
perinne symbolisesti siirretään. ilmatorjuntamuseon isäntä Matti Kulmala kertoo kalliolla olevasta ilmatorjuntatykistä, ja paikalla on myös Helsingin Ilmatorjuntarykmentin uudempaa ilmatorjuntakalustoa. Sotaveteraanipiiri toivoo mahdollisimman monen sotilaspojan ja pikkulotan saapuvan paikalle. Heillä on mahdollisuus kertoa omakohtaisista kokemuksistaan lukiolaisille ja varusmiehille.
Tarkkaa tietoa tapahtumapäivän ohjelmien kellonajoista ei ole käytettävissä Kiltaviestin ilmestymispäivänä.
Kerromme ohjelma-aikataulusta tilaisuuksissamme tiedon saatuamme. Olli Sorvettula ja Kaarlo Männistö
ovat valmiita vastaamaan kyselyihin.
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VUODEN 2015 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet
Jäsenmaksut vuodelle 2015 ovat samansuuruiset kuin viime vuonna:
– varsinaiset jäsenet
30 euroa
– kannattajajäsenet
30 euroa
– puolisojäsenet yhteensä
50 euroa
– ainaisjäsenet
180 euroa
On kovin suotavaa, että jäsenet maksaisivat mahdollisuuksiensa mukaan myös tukimaksua killalle. Jäsenmäärämme supistuessa pienikin tuki on avuksi. Ihailtavan esimerkin killan toiminnan tukemisesta antoi
kiltaveli Heimo Vakkilainen, joka toivoi syntymäpäivälahjojen sijaan pientä rahalahjaa killan tilille. Lahjoituksista kertyi yli kahdenkymmenen jäsenmaksun suuruinen summa. Lämmin kiitos.
Jäsenmaksut pyydetään suorittamaan killan Sampo-Pankin tilille, jonka numero on FI08 8000 1370 1261 05.
Suoritusta pyydän 31.3.2015 mennessä – karhuaminen aiheuttaa melkoisia kuluja. Voitte käyttää alla olevaa
pankkisiirtolomaketta tai maksaa sähköisesti haluamallanne tavalla. Tärkeää on kuitenkin merkitä maksun
viitenumeroksi nyt muuttunut oma jäsennumeronne, jonka löydätte tämän Kiltaviestin osoitelapusta,
viisinumeroinen sarja alkaa 19......... Vakituiset jäsenet maksavat siis 30 euroa ja puolisojäsenet yhteensä
50 euroa.
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 31.3.2015.
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

