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KANSIKUVA
Eero Järnefeltin maalaus
vapaussodan ylipäälliköstä

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

Hyvät kiltaveljet ja –sisaret
Toiminnallisesti harvinaisen rikas kevät on vaihtumassa suven hehkeydeksi.
Toimintatapahtumat ovat keränneet jatkuvasti ennätysyleisöjä ja hiljalleen on hiipinyt
tunne, että kaikkia tyydyttävä suunta on ainakin lähimain löydetty. Laakereille ei pidä
kuitenkaan asettua, vaan edelleen tarvitaan Teidän kaikkien apua ideoineen ja
tukineen. Toiminnan kannalta on ollut merkityksellistä saamamme taloudellinen apu
sekä myös se, että jäsenistömme on tunnollisesti huolehtinut jäsen- ja tukimaksujen
suorittamisesta.
Kuluvan vuoden loka-marraskuussa tulemme astumaan historiallisesti merkittävän
askeleen eteenpäin. Tällöin avataan sk-talossa Töölöntorinkatu 2:n auditorion
aulassa pysyvä Helsingin Suojeluskunta ja Lotta Svärd-piirien ja Sotilaspoikien ja
Lottatyttöjen toiminnasta kertova näyttely. Loistavan mahdollisuuden tälle näyttelylle
on tarjonnut Urlus-säätiö. ”Stadin syttskarien” puolesta puuhamiehenä toimii eversti
Stig Roudasmaa ja meidän perinnekiltamme puolelta Olli Sorvettula. Mikäli
lottatyttöjemme ja sotilaspoikiemme vintti- ja kellarikomeroista löytyy sotaisaan
toiminta-aikaamme liittyvää materiaalia (mitä vain) niin kaikki on nyt tervetullutta.
Ilmoita lahjoituksestasi suoraan Olli Sorvettulalle puh. 09-803 3124, 040 508 1683.
e-mail: olli@sorvettula.fi.
Keskiviikkona 9.4.2008 pidimme perinnekiltamme sääntömääräisen kevätkokouksen
jo perinteiseksi muodostuneessa Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankadulla.
Päivä oli merkittävä myös siksi, että se sattui olemaan Itäisen-Uudenmaan
Pernajassa syntyneen Mikael Agricolan kuolinpäivä ja Suomen kielen päivä
liputuksineen. Juhlavat puitteet kevätkokouksellemme ja ennen kaikkea myös
”synninpäästö” kokousväeltä 2007 istuneelle perinnekiltamme hallitukselle. Kiitos
tästä luottamuksen osoituksesta jäsenistöllemme. Lupaamme olla luottamuksen
arvoisia myös eteenpäinkin.
Perjantaina 16 päivänä toukokuuta 2008 kello 11.00 paljastamme Pohjoinen
Rautatienkatu 15 (sk-talon) seinään Birgitta Aran suunnitteleman relieffin. Tämä
Albert Edelfeltin sotilaspoika hahmolla varustettu relieffi korvaa talon seinällä olevan
ja sään tuhoaman vanhan messinkilaatan. Varsinainen teksti SAMA KAIKU ON
ASKELTEN – SAMMA EKO GER VÅRA STEG säilyy ennallaan, mutta nyt
kohokirjaimilla ja lisäksi tulee sotilaspoikien ja lottatyttöjen pronssiset kohotunnukset
ja tekstinä Tässä rakennuksessa toimivat Helsingin Sotilaspojat ja pikkulotat – I
denna byggnad verkade Helsingfors Soldatgossar och Flicklottor 1941 – 1944.
Laatan korkeus tulee olemaan 40 cm ja leveys 30 cm. Laatan seinään kiinnitettävien
ruuvien kannat peitetään ruusukekuvioilla. Huomioi erillinen ilmoituksemme
Kiltaviestissä. Tämä näyttävä seinälaattatyö tehdään yhdessä Traditionsgillet för
Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf veljien ja lottatyttöjen kanssa.
Muistakaamme, että toukokuun 16 päivänä 2008 tulee kuluneeksi 90 vuotta
vapaussotamme päättymisen kunniaksi järjestetystä paraatista Helsingissä. Minulle
tekee edelleen suuren vaikutuksen sotamarsalkka C.G. Mannerheimin
vapaussotamme 15-vuotisjuhlissa lausumat sanat: Pienen maan suurin voima on
yksimielisyys. Älkäämme enää tuhlatko kansakunnan voimia toisarvoisiin
kysymyksiin. Me kaikki tarvitsemme toisiamme, ja suokoon Jumala, että me
rinta rinnan olisimme kyllin lujia. Mannerheim sai sotamarsalkan arvon toukokuun
19. pnä 1933.
Mainitsin alussa suven hehkeydestä ja se tulee varmasti kuin kansaneläke, joskin
paljon mahtavampana ja ennen kaikkea iloa tuottavana. On kuitenkin syytä luoda
katseita syyskauteen ja kannattaa jo nyt merkata kalenteriin tuo toimintaa palstalla
oleva sisältörikas retki Marskin majalle Lopella ja sieltä Viestimuseoon Riihimäellä.
Osallistukaamme ja nyt suurella pääkaupunkiseudun joukolla Sotilaspoikien
Perinneliitto ry:n liittokokoukseen Oulussa syyskuun 3 päivänä 2008.

Terveisten ja suvisten toivotusten myötä tähän sopii luraus L. Onervaa:
Nyt tulvii tuoksut, kesä kukkein on,
elämään joka solu, hermo herää,
kiireesti kimalaiset mettä kerää
aittaansa paahtehessa auringon.
Helsingissä 25 huhtikuuta 2008
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Puheenjohtaja
Päätoimittajan kolumni

LUONTO JA ME
Luonto hoitaa ja eheyttää meitä, jos sille annamme tilaisuuden. Näin väittää egopsykologi
Kirsti Salonen. Luonto vaikuttaa alitajuntaamme. Luontoympäristö on oivallinen paikka
kuulostella omia tuntemuksia, rauhoittua ja antaa mielen tuottaa myönteisiä näkökulmia.
Luonnon ei tarvitse olla kaukana metsässä. Vain viheralue keskellä kaupungin keskustaa
tai taajamaa, oma pihapuistikko . Ne käyvät hyvin liikkumisen ja rauhoittumisen paikaksi
Ikäihmisen tavoitteena, päämääränä on säilyttää hyvä kunto niin pitkään kuin se on
mahdollista. Kuinka geeniperimämme antavat siihen edellytykset kehollisesti kuin
henkisesti? Vanhempanakin kannattaa osallistua mm. järjestetyille luontoretkille.
Elämämme on paljolti omissa käsissämme ikääntyneenäkin.
Mitkä ovat luonnon antimet edellisten lisäksi? Esimerkkeinä mainittakoon luontaislääkitys.
Se tarjoaa pehmeän vaihtoehdon monenlaisiin vaivoihin. Se voi olla apuna silloin, kun
koululääketieteen keinot loppuvat.
On alettu katsoa taaksepäin, löytyisikö esiäitiemme lääkekaapista parantavia rohtoja.
Lapsuudesta muistan kun mummoni keräsi kesällä ”lääkekaappiinsa” mm.
auringonhattuja, nokkosen lehtiä, mäkikuisman kukkia ja voikukanjuuria. Ne hän kuivasi.
En tiedä mihin vaivoihin hän niitä käytti
Tänä päivänä luontaistuotteiden kauppa Suomessakin on miljoonaluokkaa. Mistään
pienestä bisneksestä ei silloin ole kyse. Ehkä vielä näemme sen päivän, jolloin lääkäri
määrää sairauksiimme ja vaivoihimme luontaislääkkeitä.* Kiina on siitä hyvä esimerkki.
Luonnosta puhuttaessa emme saa unohtaa myöskään metsän, pellon ja kasvimaan
antimia; marjoja, sieniä, riistaa, puuta, viljaa. kasviksia, kukkia .
Luontoa meidän tulee suojella kaikin tavoin, sillä luonto ei anna anteeksi virheitämme.
Roskaaminen on saatu aika hyvin kuriin. Jätekeräyksemme on maailman huippua.
Luonnonsuojelualueemme on laissa määrätty. Paljon on tehty luonnon hyväksi. Se ei
kuitenkaan vielä riitä. Yksi luonnon elementti on vesi. Sen saastumisen estämiseksi on
tehtävä paljon työtä. Muutoin kalat katoavat vesistämme.
Nykysukupolvemme velvollisuus on jättää perintönämme tuleville sukupolville puhdas
luonto.
Toivotan Kiltaviestin lukijoille hyvää kesää! Nauttikaa täysin Suomen alkavasta suvesta.
Veikko Lepistö
Päätoimittaja
* on jo nähty (toimitussihteerin huomautus)

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu:
Alaspää Toivo, Poltto Esko ja Sahikoski Hannu
MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA
Anttila Mauri

18.7.2008

80 VUOTTA
Vuonisto Arvo
Suni Aatos
Selin Kurt
Heikkilä Kauko
Wickström Bengt
Lietkari Mauri
Raanto Tauvo
Laakso Liisa
Mustonen Arvi
Jokinen Timo

2.7.2008
3.7.2008
5.7.2008
24.7.2008
26.7.2008
2.8.2008
12.8.2008
28.8.2008
31.8.2008
4.9.2008

80 VUOTTA
Achte Kalle
Kotkavuori Kauko
Jantunen Eino
Kerstinen Kari

11.9.2008
18.9.2008
19.9.2008
30.9.2008

75 VUOTTA
Peltola Terttu
Hankonen Kaija
Blomqvist Jorma
Granlund Pentti
Vuorenmaa Erkki
Tuutti Alvi

20.6.2008
5.7.2008
14.7.2008
19.7.2008
18.9.2008
26.9.2008

70 VUOTTA
Moilanen Tapio

9.8.3008
Kiltaan on jäseniksi hyväksytty:
Koivisto Aarno, Patoharju Anna-Liisa, Peltola Terttu, Salmela Annikki ja Varpasuo Pekka.

TOIMINTAA, TOIMINTAA
SYYSKUU
Keskiviikko 3.9. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Ikäihmisten turvallisuus
Syyttäjä Ritva Santavuori selvittää asiaa.
Torstaina 18.9. Killan iloinen syysretki Lopelle. Tarkemmin toisaalla tässä
Kiltaviestissä.
LOKAKUU
Keskiviikko 1.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Toisen maailmansodan parhaat
hävittäjälentäjät. Evl Tapio Skog on listannut kaikki.
Keskiviikko 15.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Miten Suomi syntyi.
Dosentti Annakaisa Korja Helsingin yliopiston Seismologianlaitokselta esitelmöi.
MARRASKUU
Keskiviikko 5.11. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Santahamina sodan ja rauhan saari.
Eversti Jarmo Nieminen kertoo mm missä ensimmäiset helsingiläiset asuivat.
Keskiviikko 19.11. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta. Killan sääntömääräinen
syyskokous. Tarkemmin Kiltaviestissä 3/2008.

KILLAN ILOINEN SYYSRETKI LOPELLE
Torstaina 18. päivänä syyskuuta 2008 linja-auto lähtee Rautatietorin turistibussilaiturilta
(Fennian edestä) kello 09.00
Retken ohjelma
09.00
10.15
11.00
12.00
12.45
14.00

Lähtö
Tutustuminen Marskin majan museoon oppaan johdolla
Lounas Majan ravintolan noutopöydästä
Lähtö Riihimäelle
Tutustuminen valtakunnalliseen Viestimuseoon oppaan johdolla
Lähtö Helsinkiin

Matkan hinta 20 € henkilöltä.
Ilmoittautumiset perjantai 5. syyskuuta 2008 mennessä
Sihteeri Olli Sorvettula puh (09) 803 3124 ja 040 508 1683
Kiltamestari Kaarlo Männistö puh (09) 872 4232 ja 050 568 0776
AMIRAALIN MATKATARJOUS
Sotaveteraanien matkalle 22.-29.9.2008 Unkariin ovat kaikki kiltaveljet ja –sisaret
tervetulleita. Yhteydet kiltamme puolesta hoitaa veli Roy Cairenius puh 0400-440942.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.5.2008 mennessä. Ilmoittautumiset Keski-Helsingin
Sotaveteraanien toimistoon keskiviikkoisin klo 10-14 puh (09) 2709 3493.

Pöytäkirja pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekilta ry:n sääntömääräisestä kevätkokouksesta.
Kokousaika: 9.4.2008 klo 13.00.
Kokouspaikka: Mikael Agricolan kirkon krypta Tehtaankatu 23 Helsinki
1§
Killan puheenjohtaja Seppo Wuori avasi kokouksen. Avauksen yhteydessä muistettiin
viimeiseen iltahuutoon kutsuttuja killan jäseniä hetken hiljaisuudella. Puheenjohtaja kertoi
lisäksi avauspuheessaan uuden, entisen tilalle kiinnitettävän muistotaulun
paljastustilaisuudesta perjantaina 16.5.2008.
2§
Päätettiin seuraavista sääntöjen määräämistä valinnoista:
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Konkola.
Sihteeriksi valittiin killan sihteeri Olli Sorvettula.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yngve Helvamo ja Heikki Hälikkä.
3§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§
Esiteltiin kokoukselle perinnekillan toimintakertomus ja perinnekillan tilinpäätös sekä
tilintarkastajien niistä antama lausunto.
Toimintakertomuksen sisällöstä käytettiin puheenvuoroja, joissa kiinnitettiin huomiota
seuraaviin asioihin:
perinnetiedon keräämiseen, osallistumiseen vieraana perinteiseen itsenäisyyspäivän
lipunnostoon Tähtitorninmäellä sekä ainaisjäsenten mahdollisuuteen suorittaa tukimaksuja
perinnekillalle.
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto ovat tämän pöytäkirjan
liitteinä.
5§
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
6§
Kokouksessa ei käsitelty muita asioita

7§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

Kevätkokouksessa 9.4.2008

Vapaussodan
päättymispäivän
paraatista 90 vuotta
16.5.2008
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja
pikkulottien perinnekilta ry
sekä
Traditionsgillet för Mellannylands
Soldatgossar och Flicklottor rf
laskevat kukkalaitteet perjantaina
16.5.2008 kello 11.00
uusitulle sotilaspoikien ja pikkulottien
relieffille ja suojeluskunnan kivelle
Pohjoinen Hesperiankatu 15.
Sotilaskotisisarien kahvitilaisuus
sk-talon auditoriossa Töölöntorinkatu 2.
Suotavaa tumma puku ja suuret kunniamerkit.

SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN HENKI ELÄÄ
SOTILASPOIKALUPAUKSESSA " JUMALA, KOTI JA ISÄNMAA"
Tämän lupauksen merkityksestä olivat kertomassa Pääkaupunkiseudun
sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n edustajat Olli Sorvettula ja
Pekka Tuomisto Helsingin maanpuolustuspiirin järjestämällä lukiolaisille
suunnatulla turvallisuuskurssilla Santahaminassa 20.4.2008.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tunnuksen kolmen karhunkynnnen
merkitys "koti, uskonto ja isänmaa" merkitsevät edelleenkin niitä samoja
arvoja, joiden puolesta sotilaspojat ja pikkulotat tekivät merkittävää
maanpuolustustyötä viime sotien aikana.
Noin 150 pääkaupunkiseudun eri lukiosta tulleet kurssilaiset ja heidän
kouluttajansa kuuntelivat kiinnostuneina, kun esittelijät kertoivat ja näyttivät
kuvia sotilaspoikien ja pikkulottien toimista sotien aikana sekä heidän
panostuksestaan Suomen jälleenrakentamisessa välirauhan aikana aina
järjestön lakkauttamiseen saakka syksyllä 1944.
Sotavuosien aikana sotilaspoikia ja pikkulottia toimi muonitustehtävissä,
osallistui ilmavalvontaan ja ilmatorjuntaan sekä oli lähettitehtävissä. Osa
sotilaspojista oli jatkosodassa vaativissa sotilaallisissa tehtävissä esim
vartiopalveluksessa ja paikantamassa desantteja.
Yllämainittujen tehtävien suorittamiseksi sotilaspojille opetettiin
suunnistustaitoja ja annettiin ammuntaopetusta pienoiskivääreillä. Näitä
samoja taitoja opetettiin myös lukiolaisille kurssiviikonlopun aikana.
Nyt saatujen positiivisten palautteiden osalta päätettiin sisällyttää
samankaltaisen esitys myös seuraaville lukiolaisten turvakursseille.
Mauri Väänänen

KYLYPYLÄPAKINA

Oltiin sakilla taas perinteiselä kylpylämatkala. Vieraina meillä oli inkeriläisiä heimovelijiä ja
-sisaria omalla kustannuksellaan, Paikka oli tuttu Viikinki Pärnun kaupunkisa.
Matkalle lähettiin viikko sitten sunnuntaina. Itähiivari puhalsi matkan alusa ankarasti.
Lounaala ruokasalisa ruoka-astiat eivät tahtoneet pysyä pöyvällä. Minullekin tuli talouvellista vahinkoa kun kaatu konjakkilasi. Iteäkkin huojutti kuin paremmasakin hutikasa. Loppumatka meni sen siijjaan hyvin.
Tallinnasta lähtiessä olimme vähän myöhäsä. Meidän pussikuski Raivo ajo raivokkaasti,
että olimme ajoisa perilä.
Heti aluksi oli lääkärisyyni. Siinä sovittiin viikon hoitopaketti. Hoitoja oli valita monenmoisia.
Oli hieronttaa, parafinihoitova, vesivoimisteluva, suolahoitova jopa sai ostaa akupunktuurihoitova.
Mulle sattu paatiin menosa nolo tappaus, Ennen piti olla uimahousut jalasa. Nyt nuori paatityttö komensi housut pois. Kyllä hävetti. Pikkuveli olisi saanut olla ainakin vähän turvoksisa. Toinen tappaus sattu parahviinihoijosa. Kuuma parahviinityyny työnnettiin alaselän
alle. Se oli hirveän kuuma. Sanon hoiturille, että täsä palaa perskarvatkin. Antaa pallaa
sano hoituri ja päästi hörönaurun. Ei niistä ole sinulle mitään hyötyvä.
Hierojat hieroivat hyvin eli kaikki suonet vissuun. Hailuvosa oli penska-aikana naishieroja,
joka hiero myös kaikki suonet vissuun. Hänellä oli ässävika. Se on nyt muotisana nuorison
keskuuvesa,
Ruoka oli hyyvvää kotiruokaa ja sitä oli riittävästi. Ilimat oli aika koleat, satoi usein. Ulukonaliikkuminen jäi vähälle. Ei jaksanut. Hoidot olivat niin tehokkaita ja väsyttäviä. Oli
meillä illanviettokin. Seppo kertoi terveyspuhheessaan muutaman hyvän vitsin.
Kyllä meinasi tulla itku silimään, kun heimoveli kertoi inkeriläisten kohtaloista sota-aikana,
kuin myös heimopataljoonien avusta meijän isenäisyystaistelussa.
Oli heijän joukosa eräs iäkäs tenori, joka lauloi Imatran Inkerin tarinan. Kerstisen Kari järjesti tosi vaikean tietokilipailun. Heikki ja Seija voittivat. Hyvinä kakkosina olivat Teuvo ja
Ros-Mari. He saivat palakinnot. Virintien Veikko laulatti meitä. Hyvin salisa laulu raikui.
Ilta oli mukava yhesä tuttujen kansa.
Kotimatka sujui hyvin. Matka kesti tosin yheksän tuntia. Matkalaukkuja raahatessa tuli monelle hiki. Laukkupojat puuttuivat. Uuvelle matkale uhattiin lähtiä vuojen päästä, mutta
omalla linjurilla.
Liisa ja Veikko kiittävät ystäviä mukavasta matkasseurasta.
Veikko Lepistö

KILTAVIESTI
Seuraava Kiltaviesti ilmestyy syyskuun puolivälin paikkeilla. Tähän lehteen tarkoitetun aineiston tulisi olla toimituksen käytössä 27.8.2008 mennessä.

Sotilaspojan muistelmia
Varhaisin tuntuma ilmatorjuntaan on alkusyksystä 1939. Kaasuntorjuntayhdistyksen päämaja oli tiilikasarmissa Fredan varrella, kotiani vastapäätä. Ajauduin sinne – uteliaisuuttani - vapaaehtoiseksi lähetiksi, ilman palkkaa. Jostain sain kipinän -ympäristön vaikutuksesta kai – valmistaa kaksi pienoismallia Ensopahvista ja kipsivellistä. Nämä mallit pommitetusta kerrostalosta myin mielestäni hyvästä hinnasta Kaasunsuojeluyhdistykselle propagandamalleiksi. Jälkeenpäin muistellessa toinen pienoismalli oli kovin tarkkaan Lönnrotinkatu 35 iltapäivällä 30.11.1939. Ennakkoaavistus? Olisivatkohan ne talot vielä jossain tallella?
Toinen yritys oli talvisodan ensi päivänä. Koulujen suljettua kiiruhdin Urheilukadun SKkeskukseen, jonne olin jo aiemmin ilmoittautunut ”oravapojaksi”. Minut määrättiin lähetiksi
Stadionin torniin. Kun äiti kuuli niin vaarallisesta paikasta, haki hän minut oikopäätä kotiin.
Seuraavana aamuna evakuoitiin minut jo sitten pois Helsingistä Lopelle. Kolmas sotainen
kokemus tuli välirauhan aikoihin. Valmistamani pumpuliruuti hajotti kuvatessa mummin
hellan ja äidin tuomio oli ”se kemianharrastus loppuu tähän”.
Helmikuussa 1944 toisen suurpommituksen jälkeen päätettiin Helsingin evakuointia tehostaa lähettämällä koululaiset maaseudulle lukujaan jatkamaan. Minut oli määrä evakuoida
eversti-enoni luokse Kokkolaan. Pakkasin kaikki aarteeni suureen puulaatikkoon, joka piti
lähettämän Kokkolaan. Alkuviikosta 22.2.1944 levisi lukiolaisten keskuudessa kehotus ilmoittautua vapaaehtoisena It-palvelukseen. Keskiviikkona 23.2. klo 12:ksi lähdettiin ithommiin. Kokoontuminen oli Suojeluskuntatalon edessä, josta marssittiin Sotakorkeakoululle. Kaikkiaan oli ehkä noin 100 poikaa, nyt nimettyinä sotilaspojiksi. Meidän koulusta
poikia oli noin 20. Laivalla (helmikuu, meri jäässä) Santahaminaan, jossa majoituimme
erääseen punatiilikasarmeista. Illalla päästiin vielä käymään kanttiinissakin. Torstaina tutustuttiin paikkaan ja ympäristöön. Ensimmäinen oppitunti sisälsi sotilasasioita. Minä jouduin puhelinryhmään, kun en pärjännyt etäisyysmittarin lukemisessa. Perjantaina muutama torjuntahälytys, ei koneita. Oppitunteja ja muutto uuteen kämppään, 6 sotilaspoikaa
samaan kämppään.
Lauantaina 26.2. päivällä 12:n laivalla kaupunkiin lääkärintarkastukseen. Tietysti heti TH
(torjuntahälytys) ja koneita. Meidänkin patterimme ampui, ei kuitenkaan erikoisempaa. Sitten lääkärintarkastuksessa Sokeainkoululla. Sieltä palatessa oli niin paljon aikaa, että pääsimme käymään kotona. Isä ja varsinkin äiti olivat kovin ihmeissään.
Kun olimme palaamassa laivalle tuli IV (ilmavalvontavaroitus) ja hetken päästä noin kello
19.10 hälytys. Olimme silloin pari kaveria lukuun ottamatta kokoontuneet Suurtorille. Etelästä tuli koneita pudottaen valopommeja -merkitsijät- ja ensin suojauduimme Yliopistonportaille ja kun tilanne rupesi käymään liian kuumaksi juostiin Suurkirkon kalliosuojaan.
Olimme siellä tunnin verran ja ulkona jyrisivät pommit. Puoliksi käskystä ja puoliksi päästäksemme suojasta ulos lähdimme korttelin päässä olevaa Renlundin taloa sammuttamaan. Teimme siellä paljon hyvää –kassakaappi 5.kerroksen ikkunasta pihalle- ja myös
pahaa. Yläkerroksessa oli jonkun saksalaisen yksikön päämaja täynnä umpikännisiä sakemanneja, jotka piti saada ohjatuksi ulos palavasta talosta. Alakerrassa oli pommien repimä ravintola Angleterre, jossa oli joku sotamies ryöstelemässä. Osa meistä intoutui samaan tietämättä ja ajattelematta että poliisilla oli lupa ja käsky ampua paikalle levinneen
omaisuuden ryöstelystä. Minä viattomana, mistään ymmärtämättä otin vesipullon!
Yön edetessä seurasi tuima marssi yhteen asti palavan kaupungin läpi Viikin kautta Santahaminaan. Koneita oli ja It ampui kokoajan. Latokartanon tienhaarassa kuului äkkiä aika
räminä ja kaikki sotilaspojat olivat sekunnissa tienvarsiojassa, vaikkei siihen oltu vielä koulutettukaan. Kyseessä oli kuitenkin 40 mm patterin yhteislaukaus. Loppupuolella matkaa
olimme jo aika kuitteja, mutta sitten pääsimme ammuskuorman päällä patterille saakka,

kantamaan ammuksia tykeille. Pommejakin tuli koko ajan ympäristöön, lähin noin 100 m
päähän. Torjuntahälytys loppui noin kello 5.
Hurjan yön jälkeen seurasi vähitellen arki ja mietittiin seuraako 6. maaliskuuta neljäs hyökkäys. Minut määrättiin hoitamaan puhelinvaihdetta ja välillä käytiin metsässä, märässä
lumessa vetämässä puhelintapsia. Siinä hommassa sain flunssan ja makasin lähes viikon
Santahaminan sotilassairaalassa. Jännittyneenä odotettiin neljättä taisteluyötä, joka kuitenkin jäi tulematta.
”Ratapatterin” 88 millisten jälkeen osa sotilaspojista siirrettiin Laajasalon ”Itäpatteriin” 75
mmm:n Skodille. Koulutus oli pikaista, mutta sitten tuli mielenkiintoisia lisätöitä. Itammuksista kierrettiin sytytin irti, vähennettiin hieman ruutia ja syntynyt kolo täytettiin kiiltävillä metallilastuilla eli jonkun sorvausprosessin jätteen hyötykäyttöä. Asia oli hyvin salainen. Siitä ei saanut hiiskua kenellekään ulkopuoliselle. Kemistin planttuna kiinnostuin heti
siitä, mistä oli oikein kysymys. Salaa keräsin itselleni kiiltäviä lastuja puolen kilon verran.
Vasta sodan jälkeen selvisi, mistä tässä ”Jokipekan salaisessa aseessa” oli kysymys. Metallilastut olivat ”Elektron”-metallia (magnesium-alumiini-lejeerinkiä), joka ammuksen räjähtäessä suurensi leimahdusta.
Vihollinen oli hyvin selvillä meidän it-kalustostamme ja tiesi että meidän suurimmat tykkimme olivat 88 mm RMB:itä. Sitä järeämpi ase 105 mm RMB oli käytössä ainoastaan
Saksan suurimpien kaupunkien ilmapuolustuksessa. 88 mm kranaatti painaa 6,5 kg ja sen
fataali sirpalevaikutus on runsaat 70 metriä. 105 mm:n kranaatti painaa noin 10 kg ja sen
sirpalevaikutus on lähes kaksinkertainen, melkein 120 metriä. Kranaatin leimahduksesta
venäläiset päättelivät, että heitä ammutaan 105 mm:n tykillä, vaikkei suomalaisilla sellaisia ole. Siten jo sinänsä tehokkaan sulkuammunnan pelotusvaikutus vielä suureni ja viholliskoneet kääntyivät yhä aikaisemmin takaisin pommittamatta kaupunkia ja pudottaen suurimman osan pommeistaan mereen Helsingin edustalla.
Kevään tullen sotilaspoikia ruvettiin keräämään omien luokkiensa tasoon perustuvaan
opiskeluun. ”Itäpatterin” poikien siirtoa ennakoiden pidettiin suunnistuskilpailu, johon parini
kanssa osallistuimme. Ei löydetty edes maalia. Vapun alla meidät siirrettiin Käpylään Velodromille. Suunnistussijoituksestamme ei tieto vielä ollut kantautunut uuteen patteriimme,
jossa kerroimme suunnistuksen voittaneemme ja saaneemme palkaksi vappuloman. Sotilaspoikien varusteet maihinnousupuseroineen ja retkeilysaappaineen (maihinnousukengät)
(mistä se nimi tuli, kun maihinnoususta ei vielä keväällä ollut tietoakaan) olivat aika kehnot.
Vapunaattona sain äidin isän varusteista lainaksi Sk-takin ja kiiltävät saappaat ja vappu oli
pelastettu hienoin varustein.
Kesä kului raviradalla rauhallisesti. Alkukesän fataaleista torjuntataisteluista ei juurikaan
herunut tietoja. Koulunkäynti jatkui hieman kivuliaasti. Alikessujen ystävyys (ei simputusta)
ja iltalomien kujeilut lähistön tyttöjen kanssa pyrki purkamaan alkuvuoden ankeuden.
Helmikuun ilmatorjuntavoittoa selitettäessä kerrottiin vain, että oli tutkat, sulkuammuntajärjestelmä ja ammuksia riittävästi. Selvittämättä on se, miten kaikki ennakkovalmistelut oli
tehty jo ennen helmikuuta –44. Tutkat saatiin Saksasta ja niihin koulutus jo kesällä –43,
mutta mistä syntyi ajatus sulkujen ampumisesta lentokoneiden sijasta? Miten saatiin ajatus
läpi byrokraattisessa sotilaskomennossa? Kaikissa uusissa ajatuksissa muutosvastarinta
on vanhoillisiin ajatuksiin tottuneissa päättäjissä edistyksen jarru. Kun uusi toimintamalli oli
hyväksytty, piti saada kokoon joukko avaruusgeometrisesti ajattelevia matemaatikkoja,
jotka osasivat laskea patteri- ja tykkikohtaiset ampuma-arvot kymmenille suluille. Kaikki
tämä oli valmiina vuotta ennen suurpommituksia –oliko se enne, aavistus vai varjelus- kiitos heille!
Sulkujen ammunta ja merkitys on vaikeaa selvittää nykypäivän innokkaille harrastelijoille.
Ajatuksenani olisi, että Ilmailumuseon Helsingin pommituskartan päälle voitaisiin rakentaa
esim. Led´eistä yksi tai useampi sulku, joka vilkkuisi kranaattien räjähtelyn tahtiin. Vielä

havainnollisempaa olisi ensin maassa osoittaa ampuvat patterit ja sitten noin puolen minuutin lentoajan jälkeen ilmassa räjähtävä sulku.
Sulkuammunnan merkitys Helsingin pelastukselle on jo hyväksytty doktriiniksi. Yllättäen
Pilven Veikkojen puheenjohtaja halusi kumota koko selityksen ja väitti Aake Pesosen tutkakarttojen osoittavan, että venäläiset pommittivat suunnitelmien mukaan, mutta osumatarkkuus oli huono (HS 16.3.08), vaikkei meillä edes ollut yöhävittäjiä. Ilmatorjunnan tarkastaja evp eversti Ahti Lappi torjui vastineessaan (HS 28.3.08) nämä väitteet virheellisinä.
Epilogina muistuu mieleen, että vaikka sotilaspoikaorganisaatio muiden mukana kiellettiin
tai purettiin aselevon jälkeen, revisiohenki oli vielä voimissaan. Syyskuussa –44 viestillä
pojalta pojalle kutsuttiin perustamaan sotilaspoikayhteisö – suuressa salaisuudessa. Ensimmäinen kokous pidettiin Kallion kirjastossa, mutta pian kokouksen jälkeen tuli ilmoitus
(keneltä?), että lain mukaan järjestö oli kielletty. Pitkän suomettumisajan jälkeen ensimmäinen perinnekokoontuminen oli Hyrylässä lokakuussa 1989.
Ora Patoharju

KUVAUS VIIPURISTA TALVISODAN SYTTYESSÄ TORSTAINA 30.11.1939

”SOTA” noin kirkuivat telegrammit suurin mustin otsikoin marraskuun 30. päivän aamuna
Viipurissa Torkkelinkadun ja kauppatorin kulmassa, kun poistuimme Kaksoislyseon vieressä sijaitsevan venäläisen kirkon rauta-aidan suojista kohti kotejamme ensimmäisten pommitusten päätyttyä. Tehtäväni oli heti ilmoittautua Monrepoon kansakoululla Vss-lähetin
hommiin omalle opettajalleni, lehtori Martti Kurjelle. Päivä tiesi toimintaa ja vipinää kutsulappuja kuljettaen asioiden aina Sorvalia ja Neitsytniemeä myöten.
Koulun katolla sijaitsi tähystyspaikaksi rakennettu koppi suuntakehineen ja aluekarttoineen. Sen vierellä seisoi tumman puhuva, sienen muotoinen hälytyssireeni, jota Kalevi
Sirkiä, opettajan poika moitti kovin äänekkääksi sen örähtäessä vauhtiin.
Toinen sotapäivä valkeni utuisen harmaana kunnes rauhallinen toimettomuus katkesi ennen yhdeksää ilmahälytykseen, minkä seurauksena lähitalojen väkeä hakeutui koulun
VSS-suojaan, kuka hoputtaen lapsiaan, kuka heitä kainalossaan retuuttaen. Viholliskoneet
työntyivät jo aalloittain kaupungin ylle Viipurinlahden suunnasta taivas täynnään it:n savuhattaroita. Pommit jytkähtelivät, paksuja savumattoja nousi kaupungin keskustasta tulipalojen loimutessa. Päivän jo kallistuessa iltaan Olin Kalevin seurassa katolla, äkkäämme
Hietalan suunnalta kaksi lentokonetta matalalennossa tulevan peräkkäin Sorvalin ylitse ja
samalla alkaa Leppsaaren patterit työntää taivaan täydeltä it-tulta koneita kohti. Riemullamme ei ollut rajoja, kun näimme takimmaisen koneen leimahtavan tulipalloksi, vaipuen
jäälle Sorvalin Sahan tuntumaan liekehtien siinä pitkään.
Tulipalojen loimotessa kaupungilla, pimenevässä illassa kuulemme radiosta riipaisevan
tiedon. Tuo alas ammuttu kone olikin oma, ensimmäinen ilmatappiomme. Tuona perjantaina 1.12.1939 klo 15.20 tuhoutui Fokker D 21 Fr 77 Leppsaaren pikatykin pudottamana.
Turmassa menehtyi kersantti Matti Kukkonen.
Jälkikäteen kirjailija Joppe Karhuselta saamani tiedon mukaan edellä oli lentänyt res ltn
Olli Puhakka Fokkerillaan.

Sotilaspoikatoimintani ennen kutsuntaa 30.3.1943
30.11.1939
Alkaen toimin 14-vuotiaana vapaaehtoisena lähettinä Viipurissa
ja sen ympäristössä, mistä toiminnasta myönnetty Talvisodan
muistomitali ja Koiviston risti.
22.6.-13.10.1941
Olin 16-vuotiaana vapaaehtoisena IS-miehenä Lahdessa 94. Ilmasuojelukomppanian II joukkueessa. Majoitus oli Seurojen Kotitalo. Komppanian tehtävät olivat vartiopalvelu mm Lotilassa sijainnut Loviisan silta, Launeen vesilaitoksen pumppuasema ja
jossakin korvessa sijainnut suuri polttoainevarikko. Tämän lisäksi
komppania suoritti desanttien etsintää haravoimalla laajoja alueita. Se otti osaa myöskin 5.7.1941 Orimattilan Miekkiössä kolmen
desantin tuhoamiseen päättyneeseen tulitaisteluun.
Erkki J Tolvanen

TIEDOKSIANTO
Orimattila 7.11.1944

Ilmoitan, että Sotilaspoikajärjestö on tästä päivästä lukien lakkautettu ja on siis kaikenlainen sotilaspoikatoiminta kielletty. Kyläosastoille lähetettyjä kirjelmiä ei ole välttämätöntä
säästää, koska arkistossa näistä on jäljennökset. Kirjallisuus voidaan jakaa pojille lahjoituksena. Samoin saavat puvut jäädä käyttöön työvarusteina, mutta on niistä ehdottomasti
poistettava sotilaspoikien viralliset merkit ja muokattava siviilikäyttöön. Nahkavöitä ja sotilaspoikalakkia ei tarvitse palauttaa. Kyläosastojen nimissä olevat tilit ovat lopetettava ja
mahdolliset varat kuin myös kyläosastojen nimissä oleva mahdollinen omaisuus käytetään
johonkin hyödylliseen tarkoitukseen kyläosastonjohtajan harkinnan mukaan.
Kiitän Teitä kaikkia siitä työstä, minkä olette uhranneet nuorten kasvattamiseksi kunnon
kansalaisiksi sekä kaikkia poikia innostuksesta tässä työssä.
H BREITHOLZ
Orimattilan Sotilaspoikien johtaja

Lähde. Suojeluskunnan vuosikymmenet Orimattilassa 1918-1944
Kiltaviestille sotilaspoika Veijo Häkkinen

Traditionsgillet för Mellannylands Sodatgossar och Flicklottor rf lahjoitti
15-vuotissyntämäpäivänä perinnekiltamme kirjastoon kaksi todella
mielenkiintoista teosta:
Talvisota puna-armeijan silmin sekä Jatkosota puna-armeijan silmin.
Kirjoissa on runsas kuvitus ja vahva propagandistinen teksti.
Pienenä esimakuna, niin kirjan kuvituksesta löydämme veressä kahlaavan
Marskimme ja kuvateksti mainitsee, että
Venäjän keisarin Nikolai verisen palkkarenki
Englantilaisten pankkiporhojen käskyläinen
Talonpoikien hirttäjä
Suomen työläisten murhaaja
pyöveli Mannerheim.
Kirjoja voi lainata rimpauttamalla Seppo Wuorelle puh. 799 293, 0400
315 177
Kopiot
linjoillemme pudotetuista lentolehtisistä 6.12.1939
Suomen armeijan sotilaat! Muistakaa isiänne, jotka verinen marsalkka Mannerheim ampui
kaksikymmentä vuotta sitten. Muistakaa Tampereella, Viipurissa, Lahdessa ym.
pyövelien petomaisesti rääkkäämiä veljiänne ja siskojanne.
Tänään tämä Suomen työtätekevän kansan pyöveli ja Neuvostoliittovastaisen sodan
järjestäjä ajaa teitä kuolemaan, polttaa kotinne ja väkipakolla karkottaa perheenne.
Suomen armeijan sotilaat, kääntäkää aseenne tätä petoa vastaan! Lopettakaa järjetön
sota, älkää antako polttaa kotejanne ja teurastaa karjaanne. Riisukaa aseista ja vangitkaa
mannerheimiläiset junkkarit – nämä valkoupseerit.
Siirtykää ainoan laillisen, todella kansanvaltaisen Otto Kuusisen johtaman hallituksen
puolelle!

Suomen kansalle!
Suomen sotilasjohtajajoukon katala provokaatio herätti yleistä suuttumusta maassamme ja Punaisessa Armeijassa. Kaikesta meidän kärsivällisyydestämme on tullut
loppu! Meidän on pitänyt tarttua aseisiin. Mutta me emme käy Suomen kansaa vastaan, vaan Cajanderin ja Erkon hallitusta vastaan, joka sortaa Suomen kansaa ja on
provosoinut sodan Neuvostoliittoa vastaan. Me emme tule teidän luoksenne valloittajina, vaan Suomen kansan vapauttajina kapitalistien ja tilanherrojen sorrosta.
Älkäämme siis ampuko toisiamme, vaan lopettakaamme sota ja kääntäkäämme
aseemme teidän ja meidän vihollisiamme vastaan, Cajanderin, Erkon, Tannerin,
Mannerheimin ynnä muiden hallitusta vastaan.

KESÄSATU
On varhainen kesäaamu. Kaikki on ihmeen hiljaista. Kukkalapset nukkuvat päät
painuneina metsän salaperäisessä siimeksessä. Jopa pujahtaa esiin pieni auringonsäde,
hymyilee säteilevästi, hyväilee kukkalapsia, jotka avaavat terälehtensä suvituulen
tuuditellessa niitä hiljaa. Kaste kimaltelee ruohikossa ja lintuset virittävät liverryksiään.
Kuinka kaunista metsässä onkaan! Kirjavasiipiset perhoset liitelevät auringon kullassa
kukasta kukkaan ja pienoinen pupujussi hypähtelee kiemurtelevalla polulla kisaillen kilpaa
auringon kera. Huoleton leikkivä karkelo käy, koko luonto helisee ja soi ja kaukaa kuuluu
kultakäkösen kukuntaa.
Mutta ilma alkaa väräjöidä , pilvet kiitävät taivaalla ja pieni auringonsäde pakenee pää
painuksissa.
Kukat sulkevat kiireesti hennot teränsä ja kultasiipiperhoset painuvat värisevien kukkien
suojaan. Pelottaa. Myrsky kiitää huimaa vauhtia yli metsän.
Alkaa sataa hiljaista tyynnyttävää sadetta, joka kostuttaa ja hyväilee pieniä kukkalapsia.
Yhtäkkiä alkaa kimaltaa ja välkkyä. Päivänsade puikahtaa esiin piilostaan ja kaikki
metsässä muuttuu ja säteilee. Perhoset oikovat hentoja siipiään ja liitelevät kevyesti
auringon valossa.
Kukkasten karkelointi alkaa. Sinikellot heläyttelevät kellojaan, päivänkukat hymyilevät
auringolle,
ruusut tuoksuvat ja pienet lemmikit leijailevat kuin taivaan sinessä. Kirkkaana ja
lämpimänä paistaa päivä metsän pienten suojattien yllä.
Kirjoittaja tuntematon.
Kun menet yksin metsään alkukesän aamuna, satu voi muuttua todelliseksi Suomen
suvessa.
Kannattaa kokeilla!
Veikko Lepistö

Kauhun hetkiä

20-rivinen pienoisnovelli

Kuulin kilisevää ääntä kellarista.
Varkaitako?
Otin pistoolini ja hiivin alas narisevia portaita.
Käytävä oli pilkkopimeä, pelkäsin kuollakseni.
Poistin varmistimen pistoolista.
Huusin täyttä kurkkua kellarin oven läpi:
“Ulos kellaristani tai ammun! – Ut från min källare eller så skjuter jag!”
Hiiren hiljaisuus. Sytytin valot.
Huomasin kauhukseni punaisen läiskän valuvan kellarin oven alta.
Verta! – Joku on murhattu kellarissani!
Riuhtaisin oven auki.
Kaamea näky suuren veriläiskän keskellä:
Viinitynnyrien välissä retkotti selällään miehen ruumis.
Tyhjiä pulloja lojui hujan hajan kuolinkamppailun jäljiltä.
Tartuin ranteeseen, sydän sykki heikosti.
Ruumis oli vielä lämmin, silmät kiinni, mies hengitti raskaasti.
Kosketin vasemman käden etusormella verilammikkoa lattian pinnassa.
Vaistomaisesti vein sormen kielelleni.
Tunsin maun:
Sangre de Toro, vuosikertaa 2002.
_____________________________________________________________________
Klaus Lähteenmäki, sotilaspoikalähettinä Hämeenlinnan sotasairaalassa vv.1942 ja 1943.
Tämä kirjoitus on julkaistu hänen kokoelmassaan ”42 tuhtia tarinaa”, Pilot-kustannus
vuonna 2003.

KILPAILUTEHTÄVÄ 2 / 2008

”A vot gospodin Finskij lejtenant! Osta tästä hjuva kello. Ensimmaine Rolex maailmassa”.

”Minä otin tuon kuvan”, kertoi kersantti Puustinen latomosta. ”Toverit tulivat myymään
kellojaan, sillä sapuskasta ja votkasta oli kova puute”
Näinköhän oli? Jos olet eri mieltä ja tiedät oikean vastauksen, niin kirjoita täydentävä
vastauksesi 16.5.2008 tilaisuuteemme mennessä osoitteeseen:
Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki
puh 040 562 7916
e-mail: jkporras@kolumbus.fi

KILPAILUTEHTÄVÄN 1/2008 RATKAISU
Kopioidussa uutisessa mainittu tulihevonen Lemminkäinen tuli Hämeenlinnaan 31.1.1862
Oikein vastanneet ovat veljet Kauko Korpela ja Reino Kukkonen.

Sotiemme Veteraanit keräys

Sotiemme Veteraanit 2007 keräyksen valtakunnallinen tulos oli 3,17 miljoonaa euroa.
Nettotulosta kertyi 2,55 miljoonaa euroa.
Helsinki-Vantaan keräysalueen keräystulos oli 157.009 €, nettotulos 141.668 €. Tästä
nettotuloksesta on jaettu alueen veteraaneille 141.000 € käytettäväksi keräysluvan
mukaisiin tarkoituksiin. Varainhankinnan tavoitteena oli hankkia varoja sotiemme
veteraanien, miesten ja naisten sekä sotaleskien kotona asumisen tukemiseen.
Keräysvaroja on käytetty erilaisten apuvälineiden hankintaan, lääkekuluihin sekä
kuntoutukseen ja virkistykseen.
Sotilaspojat mukaan keräykseen
Helsinki-Vantaan alueella avun tarvitsijoita on runsaasti, sillä Kansaneläkelaitoksen
tilaston mukaan vuoden 2007 lopussa oli sotiemme 1939-1945 veteraaneja elossa 8084.
Alueellisesta keräyksestä saatavat varat käytetään keräysluvan mukaisesti
pääkaupunkiseudun veteraanien, miesten ja naisten tukemiseen.
Vuoden 2008 alueellinen keräystoiminta on aloitettu keskikaupungilla 6.3. Kaartin
Jääkärirykmentin varusmiesten toimesta.
Sotilaspojat ovat olleet mukana alueellisessa keräystoiminnassa ja vuoden 2007
keräystulos oli 1.924,75 €. Alueellisen keräyksen johtoryhmässä yhdistyksen edustajana
on Roy Cairenius.
Sotilaspojilla on tänäkin vuonna mahdollisuus osallistua lipaskeräykseen Helsingin
torialueilla aina vuoden loppuun saakka.
Sotilaspojille suunniteltuja keräystapahtumia hoitaa Roy Cairenius. Osallistumisilmoitukset
voitte tehdä hänelle. Roy Caireniuksen yhteystiedot: puh 0400 440942. Hänet tavoittaa
myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toimistosta puh. 27093493.
Valtakunnallisen Sotiemme Veteraanit keräyksen järjestävät: Suomen Sotaveteraaniliitto
ry, Rintamaveteraaniliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry ja
Kaatuneitten
Omaisten Liitto ry.
Vuoden 2008 keräyksen suojelijana on eduskunnan emeritus puhemies Paavo Lipponen.
Tehdään yhdessä hyvä keräystulos.

Viljo Lehtonen
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
JÄSENHAKEMUS
Haluan liittyä Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekiltaan ry:n varsinaiseksi / kannattajajäseneksi.
•

Sukunimi (painokirjaimin)__________________________________

•

Etunimet_______________________________________________

•

Syntymäaika ja –paikka___________________________________

•

Lähiosoite______________________________________________

•

Postinumero __________Postitoimipaikka_____________________

•

Sähköpostiosoite_________________________________________

•

Puhelin kotiin__________________ töihin____________________

•

Nykyiset harrastukset_____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

•

Toiminta sotilaspoikana/lottana, -pikkulottana tai muissa tehtävissä
(paikkakunta, aika, tehtävät)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Haluan sotilaspoikaristin_________
En halua_____________________

________________
Päiväys

______________________________
Allekirjoitus

Jäsenrekisteri:
Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki
040 562 7916
e-mail: jkporras@kolumbus.fi

Hyväksytty killan jäseneksi
hallituksen kokouksessa
___ / ____ 200_____

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928 – 1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Aika vierii ja muistot katoavat –
kerätään ne yhdessä talteen !
Jos Sinulla perinnekiltamme jäsen
tai ystävilläsi on muistojen kätköissä
tai kirjallisessa muodossa tietoja
pikkulottien tai sotilaspoikien toiminnasta
silloin kauan sitten, ole ystävällinen
ja kerää muistot paperille ja lähetä
ne sekä valmiit kirjoitukset osoitteeseen:
Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki
Perinnekillan hallitus kiittää jo
etukäteen kaikista tiedoista, pienistäkin.
Jos saamme riittävästi materiaalia,
voimme koota niistä julkaisun.

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry

Jäsenasiat/Osoitemuutokset
Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1, Helsinki
Puh 040 562 7916
E-mail: jkporras@kolumbus.fi

