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Uusin voimin perinteiseen tukien
Kiltamme hallituksella on kaksi tehtävää. Ensimmäinen, se tärkeämpi, on toimia teidän,
kiltasisaret ja kiltaveljet, virkistykseksi ja tueksi. Siihen tähtäävät Kiltaviesti, keskiviikkoluennot, yhteiset retket ja juhlat. Kaikista näistä on jo muodostunut perinne, jota edellisen puheenjohtajan kaudella erinomaisesti ylläpidettiin ja kehitettiin. Toinen tehtävämme
on toimia niin, että jälkipolvetkin tietävät, mitä sotilaspojat ja pikkulotat tekivät maamme
vapauden ja itsenäisyyden hyväksi. Lukiolaisten turvakurssien luennot ja muistopaasi
Taivaskalliolla ovat viestejä, joita Olli Sorvettula puheenjohtajana uupumatta kuljetti. Hänen
viitoittamallaan tiellä hallitus jatkaa.
Kiltamme on sekä sotilaspoikien että pikkulottien yhteinen tapaamispaikka. Hallitus pyrkii
tuomaan aikaisempaa enemmän esiin myös pikkulottien toimintaa ja tarjoamaan teitä kiinnostavaa yhdessäoloa ja vir-kistystä. Pikkulotat, tuokaa ystävänne mukaan toimintaamme!
Sotilaspoikien ja pikkulottien lukumäärä vähenee elämän vääjäämättömien lakien mukaisesti. Jos koette, että killan retkelle tai esitelmätilaisuuteen ei enää oikein jaksa lähteä, ottakaa
joku nuorempi tueksenne. Killan tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja seuralaisenne saa nauttia tapahtumistamme kanssanne. Toisiamme tukien kulku on keveämpää.
Killan toiminnasta tiedotetaan Kiltaviestin sivuilla. Suunniteltuun ohjelmaan tulee melko
usein muutoksia ja niistä tiedottaminen jäsenille on ongelmallista. Sähköpostiosoite – joko
oma tai lähiomaisen – on paras tapa yhteydenpidossa. Puhelimen tekstiviesti tavoittaa
meistä useimmat, joten sen käyttöä tiedottamisessa pyrimme lisäämään. Pyydän kaikkia
jäseniä toimittamaan puhelinnumeronne ja mahdollisen sähköpostiosoitteen jäsenrekisterin
hoitajallemme, Marika Porras, puh. 040 528 7397 (marika.porras@kolumbus.fi).
Jäsenemme ovat voineet halutessaan maksaa ainaisjäsenmaksun. Meillä on noin sata ainaisjäsentä, jotka siis sääntöjemme mukaisesti ovat maksuvelvoitteensa kokonaan hoitaneet.
Kiltamme talous on heikentynyt jäsenmäärän supistumisen myötä. Hallitus toivoo hartaasti,
että ne ainaisjäsenet, joille se on taloudellisesti mahdollista, tukisivat kiltaa sopivaksi katsomallaan tukimaksulla. Pienikin apu auttaa eteenpäin.
Toivotan kaikille kiltamme jäsenille aurinkoisia kevätpäiviä.
Hannu Saloniemi
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			KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
		
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n
		sääntömääräinen kevätkokous
		
		

Aika:
Paikka:

torstai 21.4.2016 klo 13
Agricolan kirkon krypta, Tehtaankatu 23, Helsinki

Ennen sääntömääräisen kokouksen alkamista jaetaan klo 12.30 killan jäsenille Sotilaspoikien Perinneliiton
heille ansiokkaasta toiminnasta myöntämät ansiomitalit ja standaarit.
		

Kokouksen esityslista killan sääntöjen 10 §:n mukaan:

		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 ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä
			antama lausunto.
		
5.
			

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

		
6.
			

Päätetään kutsusta perinnekillan kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi
hallituksen esityksen perusteella.

		7.

Kokouksen päättäminen

		Killan hallitus
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN
PERINNEKILTA RY
VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS
Vuosi 2015 oli killan 22. toimintavuosi. Perinteiset, korkeatasoiset esitelmätilaisuudet muodostivat toiminnan
keskeisen osan. Esitelmiä 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. Keväällä, 23.4.2015, toteutettiin yhteistoimin Helsingin kaupungin kouluviraston ja Helsingin
seudun sotaveteraanipiiri ry:n kanssa koululaisille suunnattu perinteensiirtotapahtuma Taivaskalliolla. Tapahtumassa kerrottiin koululaisille sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta sodan ja rauhan aikana ja Helsingin
ilmapuolustuksesta sodan eri vaiheissa ja esiteltiin nykyaikaista ilmatorjuntakalustoa. Puheenjohtajat Olli Sorvettula ja Ethel Sandström laskivat kukkalaitteen muistopaadellemme.
Muistopaaden pystytyspäivänä 25.8. huomattiin tyrmistyneinä, että paasi oli vieritetty paikaltaan alas kallion rinnettä. Myöhemmin selvisi, että teko oli tehty pienellä, varastetulla kaivinkoneella. Teon tekijöitä ei
ole saatu kiinni. Puheenjohtaja Olli Sorvettulan ripeän toiminnan ja Helsingin kaupungin rakennusviraston
Staran suotuisin toimin Taivaskalliolle kiinnitettiin uusi muistopaasi jo vajaan kuukauden kuluttua. Se vihittiin itsenäisyyspäivänä, kun Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan ja ruotsinkielisen
veljeskiltamme puheenjohtajat laskivat paadelle kukkalaitteen.
Jäsenasiat
Killan jäsenmäärän väheneminen on jatkunut vuoden aikana ja uusia jäseniä ei ole juurikaan saatu mukaan
kiltatoimintaamme. Vuoden 2015 aikana poistui joukostamme viimeiseen iltahuutoon 23 jäsentä ja killasta
erosi yhteensä 11 jäsentä. Uusia kiltalaisia saimme mukaamme vain 4. Killan jäsenmäärä oli vuoden 2015
lopussa 330. Heistä oli ainaisjäseniä 92.
Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet
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Hallituksen jäsen Pekka Saloranta edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 23. liittokokouksessa
Vaasassa 22.8.2015.
Puheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut vuonna 2015 killan valitsemana Helsingin Seudun Veteraanipiirin hallituksen täysivaltaisena jäsenenä. Hän on ollut myös piirin perinnetyöryhmässä Espoon sotaveteraanit ry:n ja
sotilaspoikien edustajana.
Veteraaniyhteyksistä on huolehtinut kiitettävällä tavalla kiltamestari Kaarlo Männistö. Hän on myös hankkinut erinomaiset luennoitsijat killan luentotilaisuuksiin ja organisoinut kiinnostavat retket.
Olemme avustaneet veteraanipiiriä ja sen jäsenyhdistyksiä eri tilaisuuksissa. Jäsenemme ovat kantaneet veteraaniyhdistysten lippuja oman lippumme lisäksi talvisodan alkamisen ja päättymisen sekä veteraanipäivän
muistotilaisuuksissa Mannerheimin patsaalla. Lipunkantajina ja kunniavartioissa ovat toimineet Heikki
Hälikkä, Jorma Kari, Risto Laakso, Kaarlo Männistö, Hannu Saloniemi, Erkki Simpanen, Olli Sorvettula ja
Jorma Warme.
Yhteistyö Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n (TMSF) kanssa on jatkunut
aktiivisesti. Taivaskallion muistopaadella olemme käyneet yhdessä, ja esitelmätilaisuuksiin on veljeskillan
jäsenet kutsuttu mukaan. Puheenjohtaja Sorvettula oli syyskuussa veljeskillan johtokunnan kokouksessa
selostamassa veteraaniyhteistyötämme ja perinnetyöryhmän toimintaa.
Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry luovutti kesäkuussa sotaveteraanien ansioristin kiltamme jäsenille
Sten Bärlund, Heikki Hälikkä, Kaarlo Männistö, Erkki Simpanen, Jorma Warme ja Risto Laakso. Killan
puheenjohtaja ja sihteeri onnittelivat Helsingin seudun sotaveteraanipiiriä ja luovuttivat piirille sotilaspoikaplaketin piirin 50-vuotisjuhlassa syyskuussa Helsingin kaupungintalolla. Suomen Sotaveteraaniliito luovutti
puheenjohtaja Olli Sorvettulalle sotaveteraanien ansioristin Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokouksessa.
Sääntömääräiset kokoukset
Sääntöihin perustuva killan kevätkokous pidettiin torstaina 16.4.2015 Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
Ennen virallisen kokouksen alkamista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttivat yhdistyksemme
pitkäaikaiselle sihteerille Kari Kerstiselle perinnekillan standardin. Kokous päätti kutsua Kari Kerstisen
killan kunniajäseneksi. Sotilaspoika Raimo Lunilan rintaan kiinnitettiin sotilaspoikaristi ja lukiolaisten
turvakurssien pitkäaikaiselle järjestäjälle Mauri Väänäselle ojennettiin puuhun upotettu sotilaspoikaplaketti
hopealaatoin numero 4.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Elosalo ja sihteeriksi Hannu Saloniemi. Kokous hyväksyi
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Kokouksen päätyttyä Sotilaspoikien perinneliitto ry:n uusi puheenjohtaja Hannu Luotola esittäytyi ja kertoi
liiton toiminnasta.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin pitkästä perinteestä poiketen Suojeluskuntatalon auditoriossa
18.11.2015. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Virintie ja sihteerinä Hannu Saloniemi.
Killan jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisena, vaikka talousarvio hyväksyttiinkin alijäämäisenä.
Kokouksessa päätettiin uusittujen sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi 8 henkilöä. Killan puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Hannu Saloniemi. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Arne Lindholm,
Marika Porras, Pekka Tuomisto ja Pekka Varpasuo valittiin uudelleen ja uutena jäsenenä valittiin Liisa
Maunula.
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Perinnekillan hallitus ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2015
puheenjohtaja					Olli Sorvettula
varapuheenjohtaja				Arne Lindholm
sihteeri ja rahastonhoitaja			
Hannu Saloniemi
kiltamestari, veteraaniyhteydet		
Kaarlo Männistö
perinnetoimikunnan puheenjohtaja		Pekka Tuomisto
Kiltaviestin päätoimittaja			Pekka Saloranta
Kiltaviestin toimituskunta			Jarmo Korhonen
Kiltaviesti ja jäsenrekisteri			
Marika Porras
hallituksen jäsen				Pekka Varpasuo
Perinnekillan talous
Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot sekä lahjoitukset eivät ole täysin riittäneet killan menojen
kattamiseen. Toimintaa ei ole kuitenkaan haluttu supistaa, vaan alijäämän on annettu tietoisesti pienentää
taseen loppusummaa. Killan hallitus on asettanut työryhmän suunnittelemaan taloutta tasapainottavia toimenpiteitä.
Tiedotus
Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aiemminkin. Lehti on säilyttänyt hyvän laatutason sekä
sisällöllisesti että materiaalisesti.
Kotisivujemme ylläpidosta on huolehtinut killan puheenjohtaja. Hän on myös siirtänyt jokaisen Kiltaviestin
kokonaisuudessaan kotisivujen yhteyteen. Puheenjohtaja Sorvettula toimitti Kiltaviestin erikoispainoksena
kokoelman tekemiään sotilaspoikien ja pikkulottien haastatteluja, jotka on julkaistu Kiltaviesteissä vuosina
2010–2013. Kokoelmassa on 13 haastattelua.
Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa
Esitelmä ja esitelmöitsijä						Osallistujamäärä
Suomi kylmässä sodassa							29
Professori Pekka Visuri
Radiopropaganda sodan aikana						22
Maisteri Lasse Vihonen
Vaaran vuodet – Suomen selviytymisstrategia 1944–1950			
24
Valtiotieteen tohtori Jukka Seppinen
Miinanraivaus – unohdettu urotyö						33
Puheenjohtaja Erik Erwes
Tulevaisuudessa lisää sateita – miten ilmasto muuttuu			
20
Filosofian tohtori Heikki Tuomenvirta
Ison-Britannian ja Suomen tiedusteluyhteistyö 1918–1941			
22
Filosofian tohtori Juho Kotakallio
Itävalta-Unkari keisarikunnasta liittotasavallaksi				24
Professori Laura Kolbe
Erikoisjoukkojen käyttö, periaatteet ja koulutus				
24
Toiminnanjohtaja Markus Aarnio
Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947			
32
Professori Pekka Visuri
Muistisairaudet ja niiden hoito						26
Aivosäätiön asiamies Merja Rekola
Esitelmiä oli kuuntelemassa kertomusvuoden aikana yhteensä 256 henkeä (vuonna 2014 määrä oli
290 henkeä).
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Luennot lukiolaisten turvakursseilla
Suomenkielisille lukiolaisille tarkoitettujen turvakurssien yhteydessä ovat kiltamme jäsenet Pekka Tuomisto
ja Olli Sorvettula aikaisempaan tapaan kertoneet sotilaspoikien ja pikkulottien koulutuksesta, periaatteista
ja toiminnasta sotiemme aikana. Toimintavuonna 2015 kahdelle suomenkieliselle kurssille on osallistunut
yhteensä noin 480 lukiolaista.
Yksi vuotuinen ruotsinkielinen kurssi oli kertomusvuonna jaettu kolmeen osaan luentotilan pienuuden
vuoksi. Varapuheenjohtaja Arne Lindholm on pitänyt nämä ruotsinkieliset esitykset. Osanottajien määrä oli
noin 120.
Olemme siis kertoneet yhden vuoden aikana lähes 600 lukiolaiselle sodanaikaisesta, Suomen suurimmasta
nuorisoyhteisöstä. Suomenkielisiä kursseja on ollut yhteensä 16 ja ruotsinkielisiä vuotuisia kursseja 8. Kahdeksan vuoden aikana kursseille on osallistunut noin 4 500 lukiolaista.
Retket ja matkat
Kevätretken (6.5.) kohteena oli Suomen Rautatiemuseo Hyvinkäällä. Kylmänkostea sää verotti osallistujien määrän vain kolmeentoista. He kuulivat mielenkiintoisen esityksen maamme rautateiden kehityksestä
1860-luvulta nykypäivään ja näkivät harvinaistakin junakalustoa ”Keisarin junasta” tasavallan presidentin
salonkivaunuun. Retken ateria nautittiin Hyvinkään kaupungintalon henkilökuntaruokalassa.
Syysretkellä (17.9.) tutustuimme Helsingin yliopistolliseen eläinsairaalaan ja Gardenia-puutarhaan Viikissä.
Tälläkin kertaa sää oli sateinen, mutta retkeen osallistui silti 32 kiltalaista. Eläinsairaalassa opimme, että
eläinten ja ihmisten sairauksilla on paljon yhteisiä piirteitä ja hoitomenetelmät ovat samanlaisia. Gardenian
300 kasvilajista osa tuli tutuksi – varsinkin maustekasveista kuulimme monta kiintoisaa seikkaa. Retken
ateria syötiin opiskelijaruokala ”Tähkässä”.
Kiltamme perinteiseen ja taas kerran hyvin onnistuneeseen kylpylämatkaan Pärnuun 19.–26.4. osallistui 22
innostunutta kiltalaista.
Wähäjoulu
Suosituin vuotuinen tapahtuma löysi tänä toimintakertomusvuonna sijansa Maanpuolustuksen Uudenmaan
aluetoimiston Lauttasaaren sotilaskodista marraskuun 28. päivänä. Sotilaskotisisarten tarjoama jouluateria
oli erinomainen. Sen ohessa nautittiin lauluyhtye Kultakurkkujen musiikista ja arpajaisten jännityksestä.
Paikalla oli yhteensä 45 juhlijaa killastamme ja veljeskillasta TMFS:stä.

				Toimintaa kevätkaudella 2016
			

Esitelmät entisen suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00

			Keskiviikko 6.4.
Rajojemme valvonta
						Majuri Ilkka Herranen, Rajavartiolaitos
			Torstai 21.4.		
Killan vuosikokous klo 13 Agricolan kirkon kryptassa
						Katso erillinen kokouskutsu.
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT 2016		

Hannu Saloniemi				0400701533
puheenjohtaja					hannu.saloniemi@helsinki.fi
Arne Lindholm				0505004138
varapuheenjohtaja				arne.lindholm@kolumbus.fi
ruotsinkieliset yhteydet
Liisa Maunula
			0503246716
sihteeri, Kiltaviesti				pirkkoliisa.maunula@kolumbus.fi
pikkulotta-asiat
Jarmo Korhonen				
rahastonhoitaja, Kiltaviesti			

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

Kaarlo Männistö				0505680776
kiltamestari, veteraaniyhteydet
Marika Porras
			0405287397
jäsenrekisteri, Kiltaviesti			 marika.porras@kolumbus.fi
pikkulotta-asiat
Pekka Saloranta				
Kiltaviestin päätoimittaja			

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

Pekka Tuomisto				
perinnetoimikunnan puheenjohtaja

(09) 8843224

Pekka Varpasuo				
hallituksen jäsen		

(09) 445815
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Vuosi 1945 – sodasta rauhaan
Lehdistöneuvos, fil.lis. Jyrki V e s i k a n s a n Sotilaspoikien ja pikkulottien kiltakokouksessa
3.2.2016 pitämän esitelmän kooste. Esitelmä perustuu Laura Kolben – Samu Nyströmin – Jyrki Vesikansan teokseen Helsinki 1945 – pääkaupunki ja rauha (Minerva 2015).
Entiset sotilaspojat ja pikkulotat muistavat tietenkin vuoden 1945, josta olen julkaissut Minervan kustantaman teoksen prof. Laura Kolben ja fil. tri Samu Nyströmin kanssa. Itse muistan – 1941 syntyneenä – etenkin sen, miten auringonpimennystä katsottiin noetun lasin läpi. Sotilaspojista ja pikkulotista vanhimmat
olivat puolestaan olleet rintamallakin ja nuorimmatkin olivat 1945 koulussa. Ehkä he eivät kuitenkaan silloin
tienneet kaikkea.
Suursota jatkui vuoden 1945 alkaessa; Saksan ja Japanin joukoilla oli vielä laajoja alueita hallussaan.
Suomessakin Lapin sota jatkui ns. lasten ristiretkenä, jolloin nuorilla varusmiehillä oli jo täysi työ pysyä
hengissä Käsivarren pakkasissa. Sotaan ei enää kiinnitetty paljon huomiota, mutta Suomen lipun pystyttäminen kolmen valtakunnan rajalle 27.4. oli sentään etusivun uutinen. Siitä tuli 1980-luvulla valtakunnallisen veteraanipäivän lähtökohta.
Saksa antautui 8. ja 9. toukokuuta – kullekin voittajalle erikseen. Japanin taas nujersivat kaksi atomipommia elokuussa. Niistä ensimmäinen noteerattiin Uuden Suomen etusivulla, mutta vain yhdellä palstalla.
Tärkeämpiä aiheita olivat Neuvostoliiton diplomaattisuhteet Romaniaan ja virkamiesten palkat.
Kohti kylmää sotaa
Samaan aikaan ajauduttiin jo kohti kylmää sotaa. Teheranin konferenssin (1943) päätöksiä oli täsmennetty
keväällä Jaltalla, jonne Yhdysvaltain Franklin D. Roosevelt saapui kovin sairaana. Hän oli alkanut luottaa
"Uncle Joen" eli Josif Stalinin aikomuksiin oltuaan esim. Baltian miehityksen aikaan 1940 tiukan periaatteellinen. Britannian Winston Churchill oli tuolloin ollut puolestaan valmis liittoutumaan "vaikka paholaisen
kanssa" pysäyttääkseen Adolf Hitlerin. Jaltalla hän alkoi jarruttaa Stalinin valtapyrkimyksiä.
Jaltalla vahvistettiin tosiasiallisesti Euroopan jako. Potsdamissa heinäkuussa 1945 ei sen sijaan päästy
selkeisiin tuloksiin. Huhtikuussa kuolleen Rooseveltin tilalla oli kokematon Harry S. Truman ja Britanniaa
edusti konferenssin loppupuolella vaalit voittanut Clement Attlee. Konferenssi jäi kesken idän ja lännen
tulkitessa tuloksia ristiriitaisesti läpi vuosikymmenten.
Käytännössä valta määräytyi sen mukaan, kenen joukot minkin alueen miehittivät. Toki länsivallat vetäytyivät Saksista, mutta pääsivät vastineeksi läntiseen Berliiniin. Tulevissa satelliiteissa oli vielä jonkinlaista
demokratiaa, mutta kommunistit vahvistivat Puna-armeijan tuella asemiaan.
Yllättikö vaalitulos?
Suomessa järjestettiin maaliskuussa Euroopan ensimmäiset vaalit – sodan vielä jatkuessa. Näennäisesti tulos
yllätti kommunistien johtaman SKDL:n noustessa suurimmaksi ryhmäksi. Tulos muistutti kuitenkin melko
paljon 1920-luvun vaaleja. Kun kommunistien maanpäällinen toiminta oli nujerrettu 1930, heidän ääniään
oli lainattu demareille. Nyt ne palautuivat äärivasemmalle. Kokoomus sai puolestaan lakkautetun IKL:n
ääniä.
Vaalien jälkeen "kolme suurta" – siis SKDL, SDP ja Maalaisliitto – antoivat yhteisen julistuksen ja muodostivat J. K. Paasikiven johdolla uuden hallituksen. Pian kiisteltiin siitä, tavoiteltiinko sosialisointia. Valtiojohtoisuus oli sinänsä muodissa kaikkialla – esim. Britanniassa sosialisoitiin rautatiet sekä hiili- ja terästeollisuus. Meilläkin muodostettiin sosialisointikomitea, mutta sen ainoaksi tulokseksi jäi tuotantokomiteoiden
perustaminen. Niitä pelättiin, mutta mm. Kone Oy:n toimitusjohtaja Heikki Herlin osasi hyödyntää niitä.
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Sosialisointia hillitsivät sotakorvausten paineet. Tavoitteet olivat suuret eikä edes Stalin halunnut vaarantaa
niitä sosialisoinnilla, saati kommunistien vallankaappauksella. Ainakin SKP saisi toteuttaa sen itse. Siihen ei
puolueesta ollut.
Valpon mielivaltaa
Kommunistit saivat tosin haltuunsa Valtiollisen poliisin. Moni muistanee, miten koulukirjoja siivottiin sopimattomuuksista. Yliviivatut sanat jäivät tietenkin hyvin koululaisten mieliin. Yritys puhdistaa virkamiehistö
ei myöskään johtanut kuin yksittäisiin henkilövaihdoksiin. Yhteiskunnassa oli uudenlaista passiivista vastarintaa.
Valpo kyyditti toki ilman tuomiota Siperiaan parikymmentä "Yrjö Leinon vankia" – pääosin venäläisiä
emigrantteja, mutta osin Suomen kansalaisiakin. Monelle reissu oli kohtalokas, mutta Unto Parvilahti palasi
1956 muistelemaan kokemuksiaan. Valpo pidätti myös "lista 1:n vangit", joista useimmat olivat palvelleet
Itä-Karjalan miehityshallinnossa. Osa heistä tuomittiin väärinkäytöksistä, mutta kaikkiaan teko oli mielivaltaa ja loi pelkoa yhteiskuntaan.
Suurin kohu ainakin pidätyksillä mitattuna syntyi asekätkennästä. Miehityksen varalta oli syksyllä 1944 kätketty 30 000 sotilaan varusteet. Hanke paljastui ilmiannolla keväällä 1945 ja kommunistit käynnistivät ison
operaation. Hankkeen paljastuminen johti heti puolustusvoimain komentajan vaihtamiseen.
Lopulta muutama korkea upseeri tuomittiin "liikekannallepano-salaliitosta", mutta varsin moni joutui
pidätetyksi. Ylipäällikkö Mannerheim tiesi ilmeisesti hankkeesta, mutta sitä ei ole voitu todistaa. Ilmeisesti
asekätkentä varoitti Stalinia yrittämästä vallankaappausta. Kaikkia kätköjä ei liene vieläkään löydetty.
Asekätkennän paljastuminen vauhditti myös "sotasyyllisyysjutun" aloittamista. Edelleen väitellään siitä,
mikä oli sen kotimainen, mikä kansainvälinen tausta. Kommunistit vaativat Suomen entisten johtajien laajaa
tuomitsemista, mutta kaikki liittoutuneetkin sopivat elokuussa 1945 uudenlaisista oikeudenkäynneistä, joista
tunnetuin oli Nürnbergissä. Suomessa selvästi poliittista oikeudenkäyntiä yritettiin ensin torjua ja sitten rajata, mutta 15.11. oli kahdeksan miestä tuotava Säätytalon prosessiin. Samana päivänä A. I. Virtaselle myönnettiin Suomen edelleen ainoa tieteen Nobelin palkinto.
Sotasyyllisyysprosessi jatkui alkuvuoteen 1946 jättäen trauman suomalaisten sieluun. Paasikivi varoitti
venäläisiä tekemästä tuomituista sankareita, mutta Moskovassa oli totuttu näytösprosesseihin.
Suuria ihmisvirtoja
Valtaosa Suomeen evakuoiduista 63 000 inkeriläisistä oli palannut Neuvostoliittoon jo vuoden 1944 lopulla
– muodollisesti pääosin vapaaehtoisesti – mutta 8 000 jäi länteen. Suuri osa heistä siirtyi tosin Ruotsiin. 55
000 Ruotsiin paennutta lappilaista palasi puolestaan tuhotuille kotiseuduilleen vähitellen.
Siirtoväen – todellisuudessa puolen miljoonan pakolaisen – sijoittaminen uusille kotiseuduilleen alkoi. Sitä
varten hyväksyttiin maaliskuussa 1945 maanhankintalaki, jolla toteutettiin iso maareformi. Siitä kiisteltiin jo
omana aikanaan, mutta mikä olisi ollut parempi vaihtoehto?
Suuria muuttovirtoja oli siis jo ennen nykyistä kansainvaellusta. (On huomautettu, että evakot olivat Suomen
kansalaisia. Kuitenkin myös valtaosa Saksan kahdeksasta miljoonasta pakolaisesta mm. Itä-Preussista oli
Saksan kansalaisia.)
Säännöstely tiukkeni
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Poliittisen kuohunnan jatkuessa suomalaiset yrittivät sopeutua rauhan oloihin. Säännöstely jopa tiukkeni,
kun tuonti Saksasta loppui ja sotakorvaustuotantoon tarvittiin raaka-aineita ja sähköä, mutta kolmannes

vesivoimasta oli jäänyt uuden rajan taakse. Ei Suomessa silti nälänhätää koettu. Musta pörssi otettiin tosin
elinkustannusindeksiinkin ja monenlaista keinottelua ja jopa korruptiota koettiin, mutta yhteiskunnan pilarit
jäivät pystyyn.
Kun tavaroista oli pulaa, mutta ostovoimaa lisättiin roimilla palkankorotuksilla, inflaatio kiihtyi. Tätä yritettiin hillitä vuoden 1945 päättyessä setelien leikkauksella, jolloin puolet setelin arvosta otettiin pakkolainana
valtiolle. Hankkeesta vihiä saaneet tallettivat setelinsä ajoissa pankkiin tai ostivat niillä kiireesti jotakin.
Operaation hyödystä kiistellään edelleen, mutta ainakin se ruokki 1960-luvulle saakka huhuja uudesta
setelien leikkauksesta.
Asuntopulaa yritettiin hillitä rajoittamalla oikeutta muuttaa Helsinkiin. Kiertotieksi löytyi mm. lyhytaikainen pestautuminen kotiapulaiseksi. Kaupungit nähtiin ylipäänsä paheen pesinä ja kaikenlaista ilmenikin.
Haavoittuneiden hoidossa oli käytetty paljon morfiinia ja monet jäivät huumekoukkuun. Sotatraumoja lääkittiin alkoholilla. Aseiden käyttöön oli totuttu; väkivaltaisuus yleistyi joksikin aikaa.
Tanssikiellon poistaminen johti tanssihuumaan – enimmäkseen viattomaan, mutta seksin kaipuussa mentiin
varomattomuuksiinkin. Ehkäisykeinot olivat puutteellisia ja seksivalistus niukkaa, mutta löysinpä aikoinaan vanhempieni kätköistä Van den Velden Täydellisen avioliiton. Avioliittoja solmittiin ennätystahtia ja
24.8.1945 syntyi enemmän suomalaisia kuin koskaan aiemmin tai myöhemmin. Reserviläiset oli kotiutettu
joulukuun 1944 alkuun mennessä...
Huoneenvuokralautakunta toteutti tiukkaa vuokrasäännöstelyä linjalla huone per asukas. Helsingissä
käyttöön otettiin jopa pommisuojat ja Koskelaan sekä Kumpulaan rakennettiin parakkitaloja. Myös rakennustarvikkeiden säännöstely oli tiukkaa ja Helsingissäkin palattiin paikoin pärekattoihin. Asuntopulaa jatkui
pitkälle 1950-luvulle.
Vaikeuksien keskellä kaivattiin yhteistyötä ja järjestöt kukoistavat. Liityttiin partioon ja urheiluseuroihin,
toisaalla virisi SKDL:n oma kulttuuri. Huvejakin kaivattiin. Korkeasaaren lautta oli luovutettu Neuvostoliitolle, mutta tilalle saatiin höyrylaiva J. L. Runeberg. Moni meistä on varmaan kulkenut sillä eläintarhaan,
vaikka senkin lajistoa oli sotavuosina jouduttu karsimaan.
Kaikkiaan oltiin menossa eteenpäin, vaikka vaikeuksia tiedettiin olevan edessäkin.
Jyrki Vesikansa

Helsinki 1945 -kirjan kansi: Pääkaupunkilaisia
on sankoin joukoin kokoontunut Rautatientorille
iloitsemaan sodan päättymistä.
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Sotilaspojat osallistuivat kunniavartioon sankarihaudoilla Hietaniemessä jouluaattona 2015. Kuvassa
Suomen marsalkka Mannerheimin hautapaaden äärellä Risto Laakso, Paavo Marttila, Kaarlo Männistö
ja Pekka Saloranta. – Kuva: Tomi Alajoki.
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Lehdistöneuvos, fil.lis. Jyrki Vesikansa 3.2.2016
pitämässä esitelmää aiheenaan Vuosi 1945 – Suomi
sodasta rauhaan. Kooste esitelmästä sivulla 12.

Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuron 17.2.2017 Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
killassa pitämän esitelmän aiheena oli Eurooppalainen demokratia – Venäjän haaste. Oikealla
kiltamestari Kaarlo Männistö.

Historianopettaja, kotiseutuneuvos Kaisu Koskue
(kuvassa oikealla) piti Sotilaspoikien ja pikkulottien
killassa 20.1.2016 esitelmän
Syrjäntaan tais-telusta 1918.
Vasemmalla Kiltaviestin
toimituskuntaa, Marika
Porras ja Pekka Saloranta.
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PORKKALAN JA RAIMON UUSI AIKA
Porkkalan palautus 60 vuotta sitten merkitsi suurta
muutosta Kirkkonummelle. Entisestä maatalousvaltaisesta kunnasta tuli voimakkaasti teollistuva seutu.
Se toi Kirkkonummelle myös kiltamme jäsenen
Raimo Elonsalon, kun hänen työnantajansa Suomen
Sokeri ryhtyi suunnittelemaan uutta tehdasta Kantvikiin. Tarmokas Raimo alkoi työnsä ohella huolehtia
lähiseudusta ja läheisistään, mikä on jatkunut aina
tähän päivään asti.
Parenteesin jäljet
Raimo, joka on kotoisin Keski-Suomesta, koki Porkkala parenteesin ensimmäistä kertaa kesällä 1945.
Hän oli 15-vuotiaana päässyt palkintoleirille Ruotsiin ja taas 1946 Tanskaan. Laivan palatessa Porkkalan ympäri ei vuokra-alueelle päin saanut suunnata
kameraa. Toinen kokemus oli 1955 junamatkalla
Helsingistä Turkuun. Ennen vuokra-alueelle tuloa
junan ikkunat peitettiin Kauklahden asemalla ja
venäläiset vartijat astuivat vaunuihin. Rataosuutta
kutsuttiin maailman pisimmäksi rautatietunneliksi.
Kun vuokra-alueen palautus julkistettiin syksyllä
1955, aloitettiin Porkkalan tukikohdan tyhjennys.
Sotilastukikohdat pyrittiin tuhoamaan, ja suomalaiset
tarkkailijat havaitsivat päivittäin lukuisia räjähdyksiä
koko syksyn ajan. Bunkkerit räjäytettiin sisältä ja
suuaukot täytettiin mullalla. Vanhan suomalaisasutuksen julkiset siviilirakennukset piti säilyttää, ja
niitä onkin jäljellä Kirkkonummella. Myös asuintalojen hyvästä kunnosta annettiin määräykset, mutta
siinä suhteessa käsitykset poikkesivat toisistaan.
Vuokra-alueelle palaavat asukkaat kauhistuivat
kotiensa kohtelua. Osa taloista oli purettu ja viety
käytettäviksi Neuvostoliitossa ja osa oli yhdistettynä
ihmisten ja kotieläinten asuntona.
Uusi ura Kirkkonummella
Raimo Elonsalo oli valmistunut konerakennusteknikoksi ja sai Suomen Sokerin Töölön
tehtaalta tuotantopuolen työnjohtajan paikan. Tämä
merkitsi perheen muuttoa Helsinkiin. Sitä ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä Porkkalan takaisin saanti
teki heistä muutaman vuoden kuluttua kirkkonummelaisia.
Vuokra-alueen palauttaminen muutti Kirkkonummen
elinkeino-rakennetta. Suuri osa viljelysmaasta oli
vahingoittunut venäläisten sotaharjoituksissa. Teollisuuslaitoksille syntyi hyvä tilaisuus ostaa vapautuvia alueita erityisesti Kantvikista ja hyödyntää
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Raimo Elonsalo palveli sotilaspoikana kotirintamalla
vuodesta 1941 lähtien ja
osallistui aktiivisesti sotilaspoikien toimintaan.
Koki heti talvisodan alussa
Jyväskylän kaksi pommitusta, kun Neuvostoliiton
koneet aiheuttivat tuhoa
mm. tehtaissa ja ratapihassa. Niissä kuoli 22 henkilöä.
Kesälomilla aputöissä:
– 1941 postinjakelussa.
– 1942 Pihlajavedellä maatalossa, kun isäntä ja hevonen
olivat rintamalla ja 1943
Valtion Tykkitehtaalla
apupoikana.
– 1943 syksystä sodan loppuun asti Leipäteollisuus
Oy:n palveluksessa.
Toimi seurakunnan luottamustehtävissä ja on edelleen
kirkkovaltuustossa ja seurakuntaneuvostossa.
Tukee diakoniatyötä Kirkkonummella ja järjesti

venäläisten rakentamia laitteita, joihin kuuluivat pistoraide Helsingin–Turun radalta sekä satama. Sinne
Suomen Sokeri ryhtyi rakentamaan tehdasta 1963, ja
Raimo sai tehtäväkseen suunnitella valmistusprosessia eri sokerilaaduille.
Tehdas käynnistettiin 1965, ja Elonsalot asettuivat asumaan Kantvikiin, jonne syntyi asuinyhteisö
omakoti- ja rivitaloineen. Myös täällä oli näkyvissä
vuokra-ajan vaurioita. Heidän kotinsa lähellä Eerikinkalliolla oli ollut tykistöasema, jonka tulenjohtotornista oli vielä jäljellä puuhun kiinnitetyt tukiraudat
kiipeämistä varten.
Räfsön saari, joka sijaitsee Porkkalan itäpuolella, oli
täysin tuhoutunut neuvostolaivaston tykistöharjoituksissa. Raimo oli mukana kunnostamassa tätä seurakunnan omistamaa saarta taas käyttökuntoon.
Aktiivinen veteraani
Raimo Elonsalo sai kutsun Espoon sotaveteraaneihin
1997, ja hän liittyi ainaisjäseneksi Kirkkonummen
jaostoon, joka oli perustettu 1992. Raimon aktiivisuus ja kyky läheisten auttamisessa oli tunnettua
ja arvostettua.
Hän sai heti tehtäväkseen jaoston tiedottamisen, jota
hän hoiti vuoteen 2003. Puheenjohtaja hän oli sen
jälkeen 2008 asti ja siitä lähtien myös sihteerinä. Tämän ohella hän oli Espoon Sotaveteraanien
hallituksen jäsen 2009–2012 ja uudelleen vuodesta
2014.
Kirkkonummen veteraanit kokoontuvat säännöllisesti kuukauden alkupuolella tiistaina kunnan palvelukeskuksessa tunnin mittaiseen juttutuokioon, jonka
jälkeen halukkaat osallistuvat kunnan järjestämään
jokatiistaiseen 1,5 tunnin kuntosalijumppaan. Kirkkonummen kunta suhtautuu myönteisesti veteraaneihinsa ja on järjestänyt heille monenlaista apua kuten
kodin kunnossapitoa, puunhakkuuta, hierontaa ja
jalkahoitoa.
Veteraaneilla on ympärivuotinen ohjelma. Juttutuokioiden ja jumpan lisäksi heillä on talkoo- ja virkistyspäiviä sekä maamme itsenäisyyden juhlapäivinä kunnianosoituksia sankarihaudoilla.

kymmenen vuoden ajan
vappuna Apostolinkyytejä,
joiden matkat oli valittavissa kävelylenkeistä aina
20 kilometrin juoksuun.
Nykyään hän auttaa diakoniatyön muissa tapahtumissa.
On innokas liikunnan harrastaja ja saanut eri lajien
kunniatitteleitä:
– 1991 maratonneuvos
– 35 maratonia
– 1995 hiihtoneuvos
– 17 Finlandia-hiihtoa
– 1996 soutuneuvos
– 25 Sulkava-soutua
– 1997 Kalevan kierroksen
kunniakiertäjä n:o 198.
Ulkoiluttaa edelleen 86-vuotiaana 1–2:ta veteraania.

Muisteluksiensa myötä Raimo Elonsalo haluaa
lähettää tervehdyksensä Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan jäsenille ja kannustaa heitä vaalimaan sotaveteraanien perinnettä
tuleville sukupolville.
Liisa Maunula
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Joulupukki on kaatunut!
Kotirintaman lapsen ilot ja pelot

Isäni pääsi kotiin jouluaattoillaksi 1944 ja päätti tehdä tapahtumasta unohtumattoman pikku pojilleen, minulle, kolme- ja puolivuotiaalle miehenalulle ja kaksivuotiaalle Matti-veljelleni. Joulua
ja joulupukkia oli odotettu kiihkeästi jo viikkoja, ehkä enemmänkin kuin isää, josta ei välttämättä
oikein tiedetty, miten hän perheeseen kuului, kun oli aina poissa. Joka tapauksessa oikeaan aikaan
ovelta kuului aattoiltana kova kolkutus, kuten tapa vaati. Jännitys kohosi äärimmilleen: joulupukki!
Sodan ajan harvoista muistoistani on jäänyt päällimmäiseksi tuo hetki kaikkine yksityiskohtineen.
Näen vieläkin selvästi mielessäni isän saappaat, asetakin ja komentovyön. Mutta parhaiten muistan
tulijan pään. Kasvot olivat sairaan punaiset, niistä tuijottivat tyhjät silmänaukot ja niiden alaosa oli
täynnä pumpulia, jota olin nähnyt käytettävän sotasairaalassa. Pahinta oli, että joulupukinnaamari
peitti vain kasvot. Tulijan pää näytti olevan halki.
Sodan ajan lapsi oli joutunut tajuamaan, että jotkut isät eivät enää tulisi takaisin, he olivat kuolleet,
ja joku oli tappanut heidät. Sotilashautajaiset olivat osa elämää, eikä lapsia voitu niiden kokemiselta
suojata. Nyt sitten oli kai tullut joulupukin vuoro, ja hän oli meille tullut ilmeisesti viimeisillä
voimillaan. Pettymys oli hirmuinen: ovat nyt saaneet häneenkin osuman, ja miten lahjojenkin nyt
kävisi?
Parahdin itkuun. Isä riisui kiireesti naamarin, mutta se ei auttanut – odotettu joulupukki oli poissa.
Edes paketista paljastunut puinen pupu ei lohduttanut. Tuo pettymys palaa elävänä mieleeni joka
joulu vieläkin, yli seitsemän vuosikymmenen takaa.
Muistelin sodan ajan lapsuudenkokemuksia taannoin joidenkin ikätoverieni kanssa. Jokaisella oli jotain, joka oli jäänyt päällimmäiseksi mieleen noilta ajoilta, ilon tai surun kokemus. Mieleen tuli, että
en ollut nähnyt yhtään kirjaa, jossa olisi paneuduttu lapsen muistoihin sodasta, ja kenties siihenkin,
miten ne muovasivat myöhempää elämää. Olen varsinaisesti sotahistorioitsija ja tutkin paljon kirjallisia lähteitä, mutta tämä aihe alkoi kiehtoa oman kokemuksen kautta.
Keskustelut jo lähimmän piirin kanssa toivat esiin monenlaista koskettavaa. Luokkatoverini puoliso
oli siskonpetissä herätessään joutunut todistamaan pikkusisarensa menehtymisen kurkkumätään,
toinen oli viety isän kaaduttua ”huutoon”, kolmatta oli ammuttu lentokoneesta, kun hän oli kuljettanut hevosta mummolaan. Pommisuojat olivat jääneet monen kaupunkilaislapsen mieleen, ja yllättäen
usein iloisina asioina – kaikki lapset olivat paikalla, ja oli aikaa paneutua kunnolla leikkeihin. Ja paljon muuta: desanttijahteja, ummikko-sotalapsia, ilmatorjuntaa, pikkulottien sotasairaalakokemuksia
ja niin edelleen.
Päätin kirjoittaa kirjan, jonka työnimi on Kotirintaman lapsi. Hyviä kirjoja aiheesta toki on, muiden
muassa Timo Malmin Isän ikävä ja Jouni Kallioniemen tuore e-kirja Leijonan kidassa. Niissä kuvataan enimmäkseen perheiden elämän kehyksiä ja lasten panosta sotaponnistuksiin. Itse yritän
paneutua ensisijaisesti siihen, mitä me lapset tuolloin ajattelimme, luulimme, uskoimme ja tunsimme
ja mitä tästä kaikesta on jäänyt elävimpänä muistoihimme. Kirjan kustantaa Docendo, ja se ilmestyy
vuonna 2017.
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Minulla on ollut ilo ja kunnia vuosikymmenien mittaan olla tekemisissä sotilaspoikien perinnetyön

kanssa, ja tuossa työpöydälläni on yksi ylpeydenaiheistani, minulle myönnetty viisikulmainen sotilaspoikalevyke. Puuhasimme jo legendaarisen lehtimiehen Pentti Pirhosen kanssa niitä ensimmäisiä
lehtiä joskus neljännesvuosisata sitten, ja avustin taannoinkin tarvittaessa edesmennyttä ystävääni ja
kadettitoveriani everstiluutnantti Jyrki Porrasta, jolta riitti aikaa tähänkin hyvään isänmaan asiaan.
Hänen puolisonsa Marika Porras on ollut sotilaspoikatoiminnan tukena edelleenkin, ja on joskus
tarvinnut minulta kuvitusta lehtiin. Onko Sinulla, arvoisa sotilaspoikaveteraani, sellaisia muistoja
sotien ajoilta, joita haluaisit välittää jälkipolville?
Kuulisin ja kirjaisin niitä mielelläni. Sotilaalliset asiat ja perhetapahtumat, ilot ja surut, tyttöjen ja
poikien kokemukset, kaikki kiinnostaa. Jos on, ota yhteys minuun, ja sovitaan haastattelusta.
Kirja tulee perustumaan pelkästään henkilökohtaisissa tapaamisissa tehtyihin keskusteluihin eri
puolilla Suomea. Teen niiden taustalle tietolaatikoita, joiden avulla nykylukijat voivat sijoittaa
tapahtumat kehyksiinsä ja ymmärtää ehkä yhteydet meidän aikamme evakoiden ja nykyhetken
pakolaiskriisien välillä. Kirjaan tulee myös joitakin artikkeleita, kuten esimerkiksi sotilaspsykiatrin
ja perheterapeutin kanssa tehtävä kirjoitus järkyttävien lapsuudenkokemusten vaikutuksista elämän
ohjautumiseen. Toivon haastateltavien myös kaivavan perhealbumeistaan valokuvia itsestään noilta
ajoilta. Taustakuvina käytetään puolustusvoimien suurelle yleisölle auennutta mahtavaa SA-kuvaarkistoa.
Emme ole näköjään vieläkään saaneet maailmaa sellaiseen malliin, että näistä asioista puhumisen
voisi jättää. Toivon siis yhteydenottoja, ja toivotan saamalla meille kaikille rauhallista kevättä ja
oikeutettua iloa siitä, että olemme sentään kaikkien vastoinkäymistenkin jälkeen saaneet sodan ja
rauhan ponnistuksilla rakennetuksi oman maamme sellaiseksi kuin se nyt on. Yhteys syntyy joko
tämän lehden kautta tai suoraan: Heikki Tiilikainen, Kievarintie 40 A 11, 40300 Tuusula,
040–523 1021, heikki.tiilikainen@gmail.com
Heikki Tiilikainen

					Kutsu killan kevätretkelle
				
Killan kevätretki suuntautuu tänä vuonna Inkooseen,
			yksityiseen sotamuseoon keskiviikkona 11. päivänä toukokuuta.
		Lähtö klo 10.00 Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä (Fenniaa vastapäätä).
				
Kello 11.00 		
tutustuminen museoon oppaan johdolla,
				kello 12.30 		lounas,
				
noin kello 13.15
lähtö Helsinkiin.
Matkan hinta 35 € sisältää kuljetuksen, sisäänpääsyn ja opastuksen sekä maittavan lounaan.
Ilmoittautumiset 4.5.2016 mennessä kiltamestari Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776
tai puheenjohtaja Hannu Saloniemelle puh. 0400 701 533.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Markku Jokela, Ville Luostarinen, Helena Mäkelä,
Juhani Pulkkinen, Mikko Saukkonen ja Matias Sihvonen.
						Ihmeellistä
						on astua aikaan ja siitä pois,
						
tulla tuntemattomuudesta ja palata sinne
						
ja siinä välissä opetella rakastamaan.
			
									Pia Perkiö
									Vierelläsi, 2014

Merkkipäiviä
90 VUOTTA							85 VUOTTA
Jokela Antti			13.6.2016			Niemi Elmer		18.6.2016
Kolho Olli			
27.4.2016			
Kontu Pekka
3.4,2016
								Jantunen Tarmo
10.6.2016
								Iiskola Onni		 8.4.2016
								Heisvaara Ossi
1.4..2016
80 VUOTTA							Arvola Ville		15.6.2016
								Pennanen Liisa
7.4.2016
Virkkunen-Jousmäki Liisa 26.4.2016			
Kaskirinne Riittaliisa 20.5.2016			
						

Eronnut							ÄÄNETTÖMYYS
Engberg Marita						Äänettömyyden äärellä
								
vaikenee veden pauhu.
								
Metsään eksynyt perhonen
								
lentää levottomana.
								
Hiljaisuus vaientaa
								jokaisen äänen,
								kuuleminen tarkentuu.
								
Kevyt henkäys
								
pilvien takaa toistaa
								huminan lehmusten.
								Jään kaipaamaan
								öistä rauhaa
								
sinipunertavaa
								
hämyistä.
								Marita Engberg
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VUODEN 2016 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet
Jäsenmaksut vuodelle 2016 ovat samansuuruiset kuin viime vuonna:
		
–varsinaiset jäsenet
30 euroa
		
–puolisojäsenet yhteensä
50 euroa
		
–uudet ainaisjäsenet		
180 euroa
Kiltamme taloudellinen tilanne on heikentynyt jäsenmaksukertymän pienentymisen vuoksi.
On kovin suotavaa, että jäsenet maksaisivat mahdollisuuksiensa mukaan myös tukimaksua
killalle. Ainaisjäsenet ovat jäsenmaksuvelvoitteensa täyttäneet, mutta teidänkin tukimaksunne ovat kovin tervetulleita. Jäsenmäärämme supistuessa pienikin tuki on avuksi.
Jäsenmaksut pyydetään suorittamaan killan Sampo-Pankin tilille, jonka numero on
FI08 8000 1370 1261 05. Suoritusta pyydän 10.4.2016 mennessä – karhuaminen aiheuttaa
melkoisia kuluja. Aikaisemmista vuosista poiketen pyydetään killan jäsentä merkitsemään nimensä maksun viestiosaan, koska jäsennumeron käyttö viitteenä ei kaikkien
osalta toimi. Vakituiset jäsenet maksavat siis 30 euroa ja puolisojäsenet yhteensä 50 euroa.
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 10.4.2016.

Kiitos etukäteen!
Jarmo Korhonen
rahastonhoitaja
(09) 4209163 tai 0500442120, Kirjallisuuskonsultit@co.inet.fi
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