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Arnold Tilgmanin postikortti Kesäsotilas vuodelta 1942
Arnold Tilgman (1902–1978) mainosgraafikko, jolla
laaja posti- ja pelikorttituotanto 1920-luvulta alkaen.
Usein lystikkäitä eläin- tai lapsihahmoja aikuisten
puuhissa. Nykyään kerätään erityisesti sota-ajan
aiheita kuten suklaamunia ampuva panssarivaunu jne.

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

PUHEENJOHTAJALTA
Sotilaspoikien perinneliiton liittokokous pidetään Haminassa elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Paikallinen järjestäjä, Etelä-Kymenlaakson sotilaspoikien perinnekilta toivoo
tapahtumaan runsaasti sotilaspoikia kaikkialta Suomesta. Kokousviikonlopusta on tässä
Kiltaviestissä ohjeet ja ohjelmat. Kokousohjelman lisäksi järjestäjät tarjoavat runsaasti
mielenkiintoista oheisohjelmaa.
Kiltamme ei järjestä tapahtumaan yhteiskuljetusta. Kun ilmoittaudut alla olevien ohjeitten
mukaan, saat tiedon kimppakuljetuksista.
Lämmintä ja kesäistä viikonloppua Haminassa odottaen

Santtu

Sotilaspoikien perinneliiton liittopäivät 8.- 9.8.2009 Haminassa.
Tässä lehdessä ja Sotilaspoika-lehdessä nro 1-2009 on sivulla 6 tarkempaa tietoa
tapahtumasta.
Killan hallitus on päättänyt, että matka järjestetään omatoimisesti tai
kimppakyytinä.
Ilmoittautumiset 31.5.2009 mennessä:
Kaarlo Männistö puh. (09) 872 4232 tai 050 568 0776
Kari Kerstinen puh. (09) 242 4917 tai 0500 15 2855
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan, mikäli haluaa antaa tai saada kimppakyydin
ja samalla voidaan sovitella kyytiä haluavia kyytiä tarjoavien autoihin
Ilmoittautuessa mainitaan, mitä tapahtuman maksullisia palveluja halutaan käyttää.
Kukin kimppakyydin tarjoaja sopii kyydin kustannuksista ja muista kyytiä
koskevista seikoista kyydittävien kanssa.
Mikäli halutaan olla perillä jo perjantaina ja olla paikalla lauantaina ja sunnuntaina, niin se
voidaan myös tehdä omatoimisesti tai kimppakyytinä. Tällöinkin on ilmoittauduttava
omaan kiltaan.

PÄÄTOIMITTAJAN KOLUMNI
TERVEYDEKSI
Kun kaksi senioriystävää tai -tuttavaa kohtaa, tervehdyksen jälkeen vakiokeskustelunaihe
on TERVEYS; Kuinka olet voinut ? Siinä käydään läpi kivut ja säryt sekä lääkitykset
vaivoihin. Meillä itse kullakin on visio tulevaisuudesta;. HYVÄ VANHUUSELÄMÄ.
Toivomme että saisimme olla kohtuullisen terveitä ja asua kotona niin pitkään kuin
mahdollista. Terveyden säilyttäminen ei ole itsestään selvää vaan sitä pitää hoitaa ja
vaalia. Paljon on kiinni itsestämme, omista asenteistamme. Nykyinen
terveydenhoitosysteemimme on apu, joka valitettavasti tahtoo nykyisin pahasti tökkiä,
Tuntuu joskus siltä, että vanhusten hoito on toissijainen asia. Siitä minulla on
omakohtainen kokemus. Viime kesänä vasen jalkani tuli kipeäksi ja nilkasta
kosketusaraksi. Ei auttanut muu kuin ontua. Tyttären pojan puoliso, joka on lääkäri,
tunnisti vaivan. Ei muuta kuin leikkaukseen. Menin terveyskeskukseen oman lääkärin
vastaanotolle. Hän totesi, että diagnoosi on oikea. Asia on kuitenkin niin, ettei 80 vuotta
vanhojen akillesjännettä leikata. Pyysin, että eikö sitä voisi sitä kuvata? Siihen järjestyi
tilaisuus. No, ei sitten muuta. Minä lähden yksityiselle ortopedille. Lähdin vihaisena ulos.
Ovikin taisi pamahtaa jälkeeni tavallista kovemmin. Kun tulin kotiin, lääkärini oli soittanut
vaimolleni; ”Miehenne taisi suuttua minuun. Kyllä minä suostun lähettämään lähetteen
sairaalaan. Odotusaika voi olla jopa 6 kuukautta.” Ei mennyt kuin viikko kun sairaalasta
soitettiin ja kysyttiin voinko tulla leikkaukseen, Yksi potilas oli perunut leikkauksen. Menin
sinne heti. Jalkani leikattiin ja paranemin on tapahtunut suotuisasti. Nyt pystyn
kävelemään ilman sauvoja. Tuli vain mieleeni, eikö vanhusten hoito ole tärkeää? Vastaus
on selvä KYLLÄ ON. Terveyskeskuslääkäri Kiminkinen, Saarijärveltä on tehnyt hyvää työtä
mediassa kertomalla, että vanhukset pitää hoitaa mm siksi, koska se tulee halvemmaksi
yhteiskunnalle kuin makuuttaa heitä vuodepotilaina. Laitoshoito on todella kallista.
Hyvän elämän jatkuminen on myös meistä itsestämme paljolti kiinni.Pitää syödä
terveellisesti ja vähentää ylipainoa . Pitää myös hoitaa henkistä puolta vaikkapa käymällä
kodin ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa. Tärkeää on myös liikunta. Joka päivä pitäisi
liikkua vähintään puolituntia. Liikunnan tulee olla sen verran rasittavaa, että sydämen
lyöntitiheys nousee. Tupakointi on syytä lopettaa, mutta alkoholia saa nauttia
kohtuullisesti.
Myönnettäköön, että terveydenhoito on kallista. (Mutta ei niin kallista kuin sairaanhoito
Toimittajan huom.) Suomalaisten terveydenhoito maksaa 15 miljardia. Siitä ¾ osaa on
julkista ja ¼ yksityistä. Näillä rahasumilla pystytään hoitamaan myös vanhukset hyvin.
Senioreitten sairauksista voidaan erottaa neljä pääryhmää: kohonnut verenpaine,
liikuntaelinten sairaudet, kasvaimet, kuulon ja näön sairaudet. Kardiologien mukaan
tärkeysjärjestyksessä ykkösenä on kohonneen verenpaineen hoito. Hoitamattomana se
voi johtaa aivoverenkierron häiriöihin, aivoinfarktiin, sydämen vajaatoimintaan,
sepelvaltimotautiin ja moniin muihin sairauksiin. Nykyiset verenpainelääkkeet ovat hyviä ja
niiden käyttö on tuottanut tuloksia, Ne aiheuttavat harvoin sivuvaikutuksia. Siitäkin minulla
on omakohtaisia kokemuksia. Verenpaineen tarkkailu käy kotona helposti Nykyiset
käsivarsimittarit ovat kohtuuhintaisia ja helppokäyttöisiä. Ei surra huomista. Ilo pintaan
vaikka sydän märkänis, sanovat karjalaiset.
Toivotan hyvää kevään jatkoa ja alkavaa kesää kaikille Kiltaviestin lukijoille.
Veikko Lepistö

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu: Tapani Halonen, Veikko Poisuo, Aulis Rosenlöf ja
Teemu Tuominen.
MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA
Kosunen Börje
Mäkelä Toivo
Kähärä Aarne

80 VUOTTA
5.7.2009
25.8.2009
30.9.2009

80 VUOTTA
Valkonen Uuno
Rautemaa Heikki
Pesonen Onni
Silen Heikki
Schendo Unto
Sandgren Jaakko
Tarkki Yrjö
Pohja Sinikka
Salmela Annikki

4.7.2009
7.7.2009
7.7.2009
14.7.2009
16.7.2009
18.7.2009
18.7.2009
19.7.2009
19.7.2009

Myhrberg Börje
Heliövaara Mikko
Pöllänen Heikku
Holttinen Reino
Kautto Urpo
Engberg Pär-Erik
Jokela Markku

22.7.2009
23.8.2009
30.8.2009
9.9.2009
11.9.2009
20.9.2009
25.9.2009

75 VUOTTA
Ylä-Jarkko Jaakko

20.7.2009

70 VUOTTA
Ljungberg Ros-Mari

10.9.2009

Kiltaan on jäseniksi hyväksytty:
Happonen Tomi, Heliövaara Mikko, Kaitala Sakari, Korhonen Jarmo, Mikkonen Antero,
Parvio Hilkka, Pitkänen Lauraliisa ja Saloranta Pekka.
Sotaveteraaniliiton ansioristi on 25.3.2009 ojennettu Pentti Lehtolalle
Veli Pentti totesi kiitospuheessaan lyhyesti
Täys onni on sen, joka maataan saa ees palvella hivenen verran

TOIMINTAA, TOIMINTAA
SYYSKUU
Keskiviikko 4.9. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Rooma – pikkukaupungista
maailmanvallaksi. FM Julia Burman
Keskiviikko 16.9. 2009 Killan syysretki Kotkaan. Katso sivun alaosa!
LOKAKUU
Keskiviikko 7.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Näkymiä puolustusvoimien
90-vuotistaipaleelta. Kenrl Erkki Rannikko
Keskiviikko 21.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Mannerheimin murhayritys 1920.
Prof Tauno Saarela
MARRASKUU
Keskiviikko 4.11. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Suomen sodan taustat.
Kirjailija Reima T A Luoto
Torstai 19.11. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta. Killan syyskokous
Lauantai 28.11. Killan pikkujoulu. Tarkemmin Kiltaviestissä 3-2009.

KILLAN SYYSRETKI
Syyskuun 16. päivänä, keskiviikkona suuntaamme
kohti Kotkaa ja tutustumme Merikeskus Wellamoon.
Kokoonnumme klo 09.00 Rautatientorin tilausliikennelaiturilla Fennian edessä.

Ohjelma
09.00
11.00
12.00

Lähtö
Lounas Merikeskus Wellamon
ravintolan noutopöydästä
Opastettu museoon tutustuminen
Tutustumiskierroksen jälkeen
suuntaamme kohti Helsinkiä.

Matkan hintaan á 25 € sisältyy kuljetukset, lounas ja
oppaan palvelut.
Ilmoittautumiset syyskuun 8. päivään menessä
Kari Kerstinen p 09-242 4917 ja 0500-152 855
Kaarlo Männistö p 09-872 4232 ja 050- 568 0776

Kun taas mentiin joukolla kylpemään...
Kuin muuttolinnut kevään tullen matkasi jälleen huhtikuun loppupuoliskolla, 19. 26.4.2009, tosin päinvastaiseen suuntaan, bussilastillinen väkeä kiltamme
kylpylämatkalle viikoksi Viroon, Pärnun Viikinki- kylpylään. Mukaan lähti kuten jo viime
vuonnakin, puolitoistakymmentä inkerinsuomalaista, joukossa tammenlehväveteraaneja,
jotka kaikki ovat kokeneet kovia itäisen roistovaltion kynsissä.
Matka tehtiin edellisvuosista poiketen bussilla siten, että matkatavarat
kulkivat Helsingin rautatientorilta Pärnuun ja takaisin, eikä tarvinnut puolikuolleena
raahata painavia laukkuja laivaan ja laivasta. Merimatkan aikana oli tilaisuus hyödyntää
Viking Line Xpres´sin antimia. Kaksi laivan hyttiä oli varmuudeksi varattuna käyttöömme.
Sunnuntaista lauantaihin oli ohjelmaa: osavartalohierontaa, kokovartalohierontaa,
hoitoa hierontatuolissa, porekylpyjä valinnaisin sulotuoksuin, parafiinihoitoja,
suolahuonetta, magneettihoitoa, ultraäänihoitoa ym, ym, milteipä loputtomiin. Syömään
pääsi kolmasti päivässä, eikä ruoan laadussa ollut moittimista. Määrästä nyt
puhumattakaan.
Valinnaisaiheina oli kasvohoitoa, käsien- ja jalkojen hoitoa, kampaamo- ja
parturipalveluja, silmälääkäriä, kardiologia, hammaslääkäriä, kaikenlaista sivukaupalla.
Talossa sijaitsevan apteekin ovien saranoita oli arvattavasti voideltava aina välillä, kun
hoidokit tungeksivat ostamaan edullisia troppeja ja muita alan artikkeleita.
Täydennystoimitukset Tallinnasta rullasivat päivittäin. Asian selvitti joukko huolestuneita.
Vierailun puolivälissä, torstai- iltana, oli killan ja inkerinsuomalaisten yhteinen laulu- ja
turinailta. Laulunjohtajana toimi kiltaveli Veikko Virintie ja juontajana Veikko Lepistö.
Tilaisuudessa pidettiin tietokilpailu, jonka voittivat: Maija Vaarnavuo, Saara HämeenAnttila, Veijo Lehtoruusu, Veikko Virintie ja Riitta- Liisa Kaskirinne. Voittajat lahjoittivat
palkintonsa takaisin killalle.
Pärnun runsasta kulttuuritarjontaa, kuten konsertteja yms. hyödynnettiin viikon
aikana.
Matkaansa tyytyväinen ja hieman nuutunutkin joukko hyvästeli toisensa Helsingissä
sunnuntai- iltana, 26.4. ja suunnisti mitä uskottavimmin lepäilemään kotejansa kohti.....
Inkerin laululinnut
vasemmalta oikealle
Lidia Häkkinen
Lilja Kaipiainen
Katri Virkkunen
Tyyne Pöyhönen
Lempi Matikainen
takana osa yleisöä

Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja Pikkulottien perinnekillan

kevätkokous.

Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja Pikkulottien Perinnekilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2009 Mikael Agricolan kirkon kryptassa, Tehtaankatu 23 Helsinki.
Kokoukseen osallistui 52 jäsentä.
Ennen virallista kokousta juotiin sotilaskotisisarten tarjoamat perinteiset munkkikahvit ja
Kaartin Soittokunnan pianisti, kaartj Jussi Perälä soitti tunnelmamusiikkia
Killan puheenjohtaja Uolevi Sandroos kiinnitti uuden jäsenen, Risto Anttilan rintapieleen
sotilaspoikaristin. Saaja kiitti osakseen tulleesta huomionosoituksesta ja pianisti, viritti
juhlavan ”Sotilaspojan”.
Virallisen kokouksen avasi killan puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Heikki Konkola sekä sihteeriksi killan sihteeri Kari Kerstinen.
Killan vuoden 2008 toimintakertomus kuvasi hyvin killan runsasta ja monipuolista toimintaa.
Killalla on varsinaisen oman toimintansa ohessa yhteistoimintaa ennen kaikkea
sotaveteraanien, ruotsinkielisen veljeskillan Traditionsgillet för Mellannylands
Soldatgossar och Flicklottor rf:n, Helsingin suojeluskuntien ja Lotta Svärd – piirien
perinnekilta ry:n, sekä Sotilaspojat 41- 44 ry:n kanssa. Lisäksi on pidetty yhteyksiä mm.
Puolustusvoimien pääesikuntaan, Strategian laitokseen ja Helsingin sotilasläänin
esikuntaan. Erityistä painoa on alettu antaa perinnetyölle. Entisen suojeluskuntatalon
aulaan pystytettiin suojeluskunta-, Lotta Svärd-, sotilaspoika- ja pikkulottatoimintaa
kuvaava monipuolinen näyttely. Lisäksi on tehostettu nuorisolle tarkoitettuja
perinnetapahtumia, mm useita lukiolaisille suunnattuja turvakursseja joihin on saatu
viranomaistenkin tukea.
Toimintavuonna myönnettiin 8 sotilaspoikaristiä.
Killan rahastonhoitaja Olavi Ylä-Kotola selosti killan taloutta. Se on vakaalla pohjalla, jota
vahvisti paitsi jäsenistön tukimaksut, myös ulkopuolisten tahojen lahjoitukset. Nämä
mahdollistivat myös perinnetyön voimistamisen. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että
killan talous on kunnossa ja toimintavuoden aikana on saatu aikaan paljon merkittävää..
Killan jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 490 . Näistä on ainaisjäseniä 112. Killasta
erosi eri syistä 14 ja poistui viimeiseen iltahuutoon 11 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 21.
Tilintarkastajat ehdottivat hallituksen jäsenille vastuuvapautta tarkastamaltaan tilikaudelta
ja se myös myönnettiin.
Killan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän tiedotuslehden Kiltaviestin ohella on saatu myös
aikaan Killan omat kotisivut internettiin. Näin on merkittävästi lisätty killan
tiedotusmahdollisuuksia. Nettisivujen kävijöiden lukumäärää seuraa nettilaskuri.
Talkootyönä toimitetun lehden painos on 600 kpl/numero ja se toimitetaan killan ulkopuolisille mm. perinneliittoon ja toisten kiltojen puheenjohtajille.

KEVÄTKOKOUKSESSA 16.4.2009

Tilapäisiä sirpalesuojia
Etenkin talvisodan aikana oli eräille maamme teollisuuskeskusten puistoalueille pystytetty
oheisen kuvan mukaisia, selluloosapaaleista rakennettuja sirpalesuojia.

Lähde: Kunnia Isänmaa, Kustannusosakeyhtiö Kivi, 1942
Muistaako kukaan sotilaspoikaveljistä olleensa rakentamassa yo sirpalesuojia?
Kiltaviestin toimituskunnan jäsen Raimo Berkan pyytää tietoja lähinnä Helsingin puistoihin
tai puistikoihin pystytetyistä tilapäisistä sirpalesuojista. Hänen osoitteensa on
Haavikkopolku 2 N 109, 00630 Helsinki.
PIKKULOTTIEN MUISTELMIA
Vuonna 1964 ilmestyneessä teoksessa Suomen lotta kerrotaan myös Lotta Svärd –
järjestön tyttötyöstä parissakin eri luvussa. Siihen on koottu myös entisten pikkulottien
omia kertomuksia tehtävistään. Niinpä esim pikkulotta Maija-Liisa kirjoittaa kesästä 1941
seuraavaan tapaan: ”Kyllä meillä on ollut touhukas kesä. Minä olen pikkulotta ja nimeni on
Maija-Liisa. Olen 9-vuotias ja minulla on neljä siskoa ja kolme veljeä. Sisareni ja veljeni
ovat paljon vanhempia ja he ovat rintamalla. Minulla on ollut koko kesä niin kovin kiirettä,
etten ole ehtinyt yhtään lepäilemään. Minun äitini ja isänä ovat vanhoja, siksi ole joutunut
auttamaan heitäkin kaiken päivää. Välillä olen ollut isoja lottia auttamassa kanttiinissa.
Olen saanut tehdä siellä sotilaille voileipiä ja kuivata astioita. Meidän kylästämme on
kaatunut eräs sotilas ja hänet haudattiin viime pyhänä. Minä sain seistä kunniakujassa
sotilaitten ja isojen lottien mukana. Samana päivänä täällä kävi korkeita upseereja ja heille
me pikkulotat saimme tarjoilla ruokaa, kyllä se oli jännittävää! Olen minä aina välillä ehtinyt
keräämäänkin. Marjastamassa meitä oli aina oikein paljon tyttöjä ja meillä oli hauskaa.
Risuja ja käpyjä olen kerännyt ja niitä on käytetty koko kesän. Ei sitten muuta kuin paljon
terveisiä”.
Kesällä 1938 ilmestyi Pikkulotta-lehden ensimmäinen numero. Siinä pikkulotta Ilmi Korpi
Jalasjärveltä kirjoittaa: ”Me pikkulotat olemme saaneet tehtävän. Se tehtävä on vain pieni,
mutta kun me kaikki panemme voimamme yhteen, merkitsee se isänmaalle paljon”.

Raimo Berkan
Lähde Suomen lotta, 1964

LAPSUUSMUISTOJA
Eräs hallituksemme jäsenen kollega kirjoittaa, ettei hän oikein osaa sanoa, oliko hänen
kotiseudullaan virallista sotilaspoikatoimintaa. Hänen kansakoulun opettajansa järjesti kyllä
pojille sentapaista koulutusta. Alla olevat kuvat ovat sotavuosilta. Ne osoittavat, että
sotilaan perustaitoja on ainakin opeteltu.

SOTILASPOJAT HELSINKIÄ PUOLUSTAMASSA 1944
Kiltaviestissä 1/2009 lueteltiin joukko ITR1:ssä helmikuussa 1944 palvelleita lukiolaisia,
mutta vain kolmen patterin osalta. Raskaita pattereitahan oli 12 ja kevyitä jaoksia 10.
Tarkemmat tiedot pojista löytäisi varmaan Sota-arkistosta. It-vapaaehtoisia oli rykmentissä
kaikkiaan noin 400, jotka kutsuttiin sodan jälkeen ainakin kerran Hyrylään rykmentin
perinteitä jatkaneen HelsinginItR:n vieraiksi. Tämä rykmenttihän toimii nyt
Parolannummella Panssariprikaatin osana.
Kirjoittaja oli helmikuussa 1944 aluksi Länsi-Mustan patterilla Suomenlinnassa ja siirrettiin
vasta 7.3.44 Taivaskalliolle. Tarkoituksena oli koota pojat ensin kouluittain ja sitten vielä
luokittain eri pattereille, jotta sotilaskoulutuksen ohessa olisi voitu jatkaa kesken jäänyttä
kouluopetusta. Helsinki liekeissä –kirjan Taivaskalliolla otettu kuva, jossa minutkin on
mainittu, oli ilmeisesti hiukan myöhemmältä ajalta eikä 27.2.44 sitä paitsi sinä aamuna
olivat pojat likaisia ja väsyneitä 12 tunnin taistelun jälkeen, joten mitään aihetta valokuvien
ottamiseen ei varmaan ollut. Sotilaspoikia eivät kaikki it-vapaaehtoiset olleet, kylläkin suuri
osa heistä, mutta loput partiolaisia tai muita lukiolaisia. Osa 1926-27 syntyneistä
(nostomiehistä) oli jo varsinaisen suojeluskunnan jäseniä. Vuonna 1926 syntyneet
joutuivatkin kutsuntaan kevään mittaan. Sotilaspoikanimitystä käytettiin kaikista
yhtenäisyyden vuoksi. Esimerkiksi minä olin liittynyt vuoden 1939 alusta I/SR:n
poikaosastoon osallistuen mm viimeiseen rauhanajan kesän sk-leiriin Nummenkylässä.
Siellä olivat myös Juha Rihtniemi (nuori kokoomusjohtaja) ja Kaarlo Mala (suojeluskuntien
päällikön kenr Lauri Malmbergin poika). Suoritin vuonna 1941 ryhmänjohtaja- sekä 1942
joukkueenjohtajakurssit. Syksyllä 1943 meidät 16-vuotiaat komennettiin suojeluskunan
alokas- ja sotamieskursseille, joten vuoden 1944 alussa liittyessäni varsinaiseen
suojeluskuntaan sk-arvoni oli jo stm. Toimin myös vuonna 1943 Jaakko Valtasen jouduttua
varsinaiseen väkeen lyhyen aikaa I/SR:n sotilaspoikaosaston johtajana.
Armeijan palveluksessa olin keväällä 1940 kuukauden lähettinä Päämajassa ja kesäheinäkuussa 1941 sitten Kotijoukkojen esikunnassa. Elokuussa olin -valehdeltuani
syntymävuoteni 1924:ksi- Karjalaisten suojeluskunnan jäsenenä vartiopalveluksessa mm
Reserviläisten kokoontumiskeskuksessa Liisankadun koululla ja sitten syys-lokakuussa
Käkisalmen Is-piirissä Pyhäjärven sotavankileirillä sen eri toimipisteissä. Tammihelmikuussa 1944 olin suojeluskunnan muodostamissa Imt- (ilmamaihinlaskuntorjunta)
joukoissa hälytysvalmiudessa. Kiväärit meillä oli kotona. ItR:ssä palvelin 23.2.-30.9.44
tykkimiehenä, konekiväärinjohtajana ja tulenjohtomiehenä. Syksyllä avustin
suojeluskuntien lakkautusvaiheessa muutamana yönä kivääreiden kuljetuksessa
Töölöntorinkadulta parempaan talteen. Jatkoin myös koulumme rehtorin Rafael
Holmströmin luvalla poikaosastomme toimintaa Norssin partion tiloissa yhden joukkueen
osalta. Osaston varusteita ja urheiluvälineitä olimme myös sijoittaneet sinne. Yritin saada
pojat liittymään partiojärjestöön, jottei tämä isänmaallinen nuorisotyö katkeaisi. Järjestöjen
kulttuurit olivat kuitenkin niin erilaiset, ettei se onnistunut. Kun minulla pakkasivat vielä
ylioppilaskirjoitukset päälle ja poliittinen tilannekin paheni, päätin lopettaa toiminnan
suosiolla.
Taivaspatterin poikia ns ”Taivaanpoikia” on vielä elossa 14 ja me kokoonnumme kerran
vuodessa lounaalle Suomalaiselle Klubille tulenjohtajamme Jorma Setälän (87) johdolla.
Itse olemme viisi vuotta nuorempia.
Otto Wahlgren Killan ainaisjäsen
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PENTTI LEHTOLAN MUISTIKUVIA SOTA-AJALTA
Talvi- ja jatkosodan aikana 1939-1944 olin keskikouluikäinen Ressun oppilas. Muistoja ja
kokemuksia noilta vuosilta on muistissa ja niitä olen halunnut koota ensisijaisesti omalle
jälkipolvelleni, mutta toimittajan patistamana myös tämän lehden lukijoille.
Siviiliväestölle ensimmäisiä merkkejä sodan uhkasta olivat Karjalan kannaksen
linnoitustyöt kesällä 1939. Linnoitustöitä tehtiin aluksi pääasiassa vapaaehtoisin voimin
Suojeluskuntajärjestön ja Akateemisen Karjalaseuran (AKS) aloitteesta. Luin Suomen
Kuvalehdestä noista töistä, joiden kohde sai kansan suussa nimen Mannerheimin linja.
23.8.1939 syntyi Neuvostoliiton ulkoministerin Molotovin ja Saksan ulkoministerin
Ribbentropin neuvottelujen tuloksena maiden välinen hyökkäämättömyyssopimus, jonka
salaisessa lisäpöytäkirjassa Suomi yhdessä Baltian maiden kanssa liitettiin Neuvostoliiton
etupiiriin. Näistä asioista ei silloin kyllä lehdissä kirjoiteltu.
Minun koulunkäyntini Ressussa alkoi 1.9.1939; samana päivänä, jolloin alkoi toinen
maailmansota Saksan panssarien vyöryttyä Puolaan. Koska sodan pelättiin laajenevan,
ryhdyttiin myös Suomessa varautumaan mm siviiliväestön evakuointeihin. Koulunkäynti
suurimmissa asutuskeskuksissa keskeytettiin. Minä ja veljeni Olli sekä serkkumme
jouduimme lokakuussa evakkoon Puumalaan. Mummo päätti laittaa minut kirkonkylän
kansakouluun. Siellä ei kyllä ranskaa luettu!
Eräänä lokakuun iltana Mummo vei meidät kirkonkylän satamaan katsomaan, miten
laivalastillinen palvelukseen kutsuttuja miehiä oli lähdössä ylimääräisiin
kertausharjoituksiin. Laiturilla seisonut saattoväki lauloi isänmaallisia lauluja. Tunnelma oli
käsinkosketeltavan harras ja mieliinpainuva.
Kun pahin sodanuhka tuntui väistyneen, viranomaiset lopettivat evakuoinnit marraskuussa
ja mekin palasimme Helsinkiin. Koulunkäynti aloitettiin jälleen normaalisti. Torstaina
30.9.1939 kello 9 jälkeen, kesken uskontotunnin, kuulimme hälytyssireenien ilmavaaramerkin. Opettaja kertoi sodan alkaneen ja kehotti oppilaita lähtemään suoraan kotiin.
Hälytyksen jatkuessa menimme Lapinlahdenkatu 10:ssä olleeseen uuden koulun
väestösuojaan. Sodan ensimmäinen päivä oli kohtalokas kaikille suomalaisille, minullekin.
Siksi tapahtumat ovat tarkasti muistissa. Tapahtui seuraavaa:
Aamuisen hälytyksen päätyttyä lähdimme Ollin kanssa – ilman Äidin lupaa – testaamaan
uusia taskulamppuja, jotka olimme Puumalassa Ukilta saaneet. Eri puolille kaupunkia,
muun muassa Esplanadille, oli puistoihin rakennettu sirpalesuojia. Me menimme
testaamaan lamppujamme Kampin hiekkakentälle, nykyisen Urho Kekkosen kadun
varrelle rakennettuun sirpalesuojaan. Kun tulimme kello 15.20 sirpalesuojan eteen, alkoi
taivaalta kuulua uhkaavia ääniä. Näimme ylhäällä punatähdet siivissään kiitäviä
lentokoneita ja niistä putosi meitä kohti vaappuvia, tummia, isoja esineitä. Vaikka
ilmavaarahälytystä ei ollut vielä annettu, tajusimme heti, ettei kyse ollut ”leivän jakelusta
Suomen nälkäänäkevälle väestölle”. Helsinkiä pommitettiin. Syöksyimme pimeään
sirpalesuojaan. Meillä oli mukanamme Äidin flanellista tekemät pienet hiilellä täytetyt
tyynyt, joiden oli määrä toimia kaasunaamarina. Kohta kuulimme sireenien karmivan
ilmavaara-merkin, jolloin ihmisiä alkoi tulla suojaan. Elämäni pisimmät hetket koin tuossa
pommisateessa.

Suojaan alettiin tuoda haavoittuneita naisia, joilta veren roiskuessa poistettiin sirpaleita.
Pommeja putosi kadun toisella puolella olevalle linja-autoasemalle, missä kuoli Helsingin
pommitusten ensimmäinen uhri, 12-vuotias Armi Metsäpelto, evakkoon lähdössä ollut
koulutyttö.
Isämme oli kuollut vain muutama kuukausi aiemmin, joten meillä oli tietysti suuri huoli
kotiin jääneen Äitimme kohtalosta. Kun kuulimme vaara ohi–merkin, lähdimme kotiin
Lapinlahdenkadulle. Tulipalot valaisivat pimennettyjä katuja, ilmanpaine oli rikkonut
ikkunoita ja kadut olivat lasinsirpaleiden peitossa. Kotona tapasimme Äidin. Koti oli
säästynyt pahemmilta vaurioilta, mutta ikkunoita oli särkynyt. Siihen päivään päättyi
lapsuuteni.
Ensimmäisen sotayön vietimme Malminrinteellä naapuritalon väestönsuojassa. Äiti tapasi
siellä rouvan, jonka avulla saimme turvapaikan Jokelasta Sörnäs-yhtiön johtajan talosta.
Asuimme yhdessä huoneessa tammikuun lopulle 1940. Jokelasta lähdimme Puumalaan
Ukin syntymäpäiväksi. Matkasimme täpötäydessä, sotilaiden kansoittamassa junassa,
missä matkaa tehtiin seisaaltaan jopa vaunujen eteisissä.
Puumalassakin oli päivittäin ilmahälytyksiä. Suojauduimme Ukin perunakellariin, missä oli
betoniset seinät. Vedin liidulla seinään viivan jokaisesta hälytyksestä. Onneksi
Puumalassa ei ollut pommituksia lainkaan.. Enson Haapaniemi–niminen alus mursi
päivittäin jäätä läheisestä salmesta. Tarkoituksena oli estää vihollisen eteneminen, jos
sota olisi edennyt sisämaahan. Siirtoväki joutui kuljettamaan lehmiään taluttaen pitkin
maanteitä. Erään talon navetan edessä niitä jouduttiin teurastamaan. Menimme sinne
katselemaan Mummon kiellosta huolimatta. Puumalan salmeen liittyy myös muisto siitä,
että olin pesemässä armeijan autoista valkoista suojaväriä.
Talvisota päättyi Moskovan rauhaan 13.3.1940. Koko maassa oli suruliputus.
Rauhanteon jälkeen alkoi luovutetuilta alueilta evakuoitujen sekä kotiutettavan armeijan
vyöry, mikä näkyi myös Puumalassa. Poikien huvi oli seurata upseerien pistooliammuntoja
ja keräillä hylsyjä. Päivittäin kuuntelimme akkuradiosta palautettavien vankien nimiä.
Enomme Mauri oli nimittäin heti 30.11.39 haavoittunut ja joutunut sotavangiksi
Petsamossa. Ilo oli suuri, kun kuulimme Maurin olevan palautettavien joukossa. Maurin
kotiintulon jälkeen oli tilaisuus, johon kutsuttiin kyläläisiä. Myös Maurin tuleva Kirsti-vaimo
oli mukana. Mauri kertoi vankeusaikansa kokemuksista. Minä istuin nurkassa lattialla ja
kuuntelin noita ”matkakuvauksia”.
Talvisodan fyysiset ja psyykkiset koettelemukset osaltaan johtivat siihen, että Mummon
elämänliekki sammui välirauhan aika
Puolen vuoden evakkomatkan jälkeen palasimme Ollin kanssa Helsinkiin heinäkuun
lopulla. Talvisodan jälkeen Ressussa toimi myös Viipurin kaksoisyhteislyseo
vuorolukujärjestelyin Koulu alkoi poikkeuksellisesti 1.8.1940. Kahden kuukauden aikana
suoritettiin keskenjääneet kurssit ja uusi lukukausi alkoi 1.10.1940.. Taloomme oli
muuttanut Hangosta evakuoitu Alpo Roine, josta tuli kaverimme ja koulutoverimme.
Välirauhan aikana elämämme jatkui periaatteessa entisen kaltaisena. Tosin maito, sokeri,
liha, voi, leipä ja tekstiilit säännösteltiin, sama koski kahvin sijaan tehtyä vastiketta.
Ostoksia varten tarvittiin kansanhuollon jakama ostokortti. Lasten maitoannos oli 6 dl
päivässä, aikuisten 2 dl. Sokeria sai 250 g kuukaudessa. Kun leipäkortin kupongit kuun

lopulla kävivät vähiin, ostettiin Primulan myymälästä lanttupiirakoita, sillä niitä sai
kaksinkertaisen määrän leipään verrattuna. Leipää jouduttiin joskus jonottamaan, mutta
nälkää ei nähty. Silakkalaatikkoa syötiin liian usein, joten se on nyttemmin jäänyt pois
ruokalistaltamme. Vadelmapensaanlehtiä kerättiin teen korvikkeeksi, kuten voikukanjuuria
kahvinvastikkeeksi.
Välirauhan aikana järjestettiin Maaottelumarssi, johon koko kansa osallistui. Suoritin 10
km:n marssin ajassa 1.16. Lähtö oli Töölössä ja kääntökohta Pitäjänmäellä Strömbergin
tehtaan kohdalla. Suomi voitti Ruotsin reilusti. Kesällä 1940 oli Stadionilla yleisurheilun
kolmimaaottelu Suomi-Ruotsi-Saksa. Silloin osanottajamaiden lippuja liehui koko
Mannerheimintien pituudelta. Istuin tuolloin katsomossa.
Kommunistien liikehdintä ja Neuvostoliiton painostus alkoi voimistua. Stalin ilmoitti, että he
eivät salli Suomen uudeksi presidentiksi valittavan Kyösti Kallion jälkeen esimerkiksi Väinö
Tanneria.
Kevätlukukauden 1941 päätyttyä lähdimme taas Puumalaan. Armeija rakensi Puumalan
salmen yli ponttoonisillan, joka oli lossiyhteyttä nopeampi. Eräänä yönä enomme Veikko
herätti meidät katsomaan, kun kylänraitilla marssi panssarivaunujen lomassa
sotilasosastoja itään päin. Tajusimme sodan taas lähestyvän. Jatkosodan alettua Veikko
vei meidät Urjalaan koululleen, josta palasimme syksyllä kotiin.
Urjalassa Salmen koululla toimi alokkaiden koulutuskeskus. Maailman pienuutta osoittaa
se, että 1980-luvulla nuo ajat palautuivat mieleeni seuraavalla tavalla: Olin Turussa
Akatemia-talolla pitänyt hovioikeustuomareiden yhdistyksen kokouksessa esitelmän
potilasvakuutuksesta. Kokouksen puheenjohtajana toimi hovioikeudenneuvos Hannu
Koskenniemi, kuuluisan runoilijan V.A. Koskenniemen poika, jonka olin oppinut tuntemaan
vuonna 1941 alokkaana Urjalassa. Tästä meillä riitti puhuttavaa!
Urjalan aseman lähellä tuli kerran tiellä vastaan laulava sotilasosasto. Silloin kuulin
ensimmäisen kerran suositun marssilaulun Kaarina. Minun ’lempparini’ oli kyllä Lili
Marlene.
Tätini Lahja toimi edellä mainitun varuskunnan sairaalassa hoitajana. Hänen kauttaan – ja
pyörällään – pääsin kesällä 1941 useaksi kuukaudeksi sairaalaan lähetiksi.
Kun koulu ei sodan takia alkanutkaan normaaliin aikaan syksyllä 1941, pääsin erään
luokkatoverini veljen jälkeen asiapojaksi Eerikinkatu 14:ssä toimineeseen Kemikaliotukku
Oy nimiseen yhtiöön. Tehtäväni oli kuljettaa eri puolille kaupunkia kemikalioliikkeisiin
tilattuja tavaroita. Opin tuntemaan kadut ja liikenteen, joka oli hieman nykyistä
rauhallisempaa (!). Palkkani oli 4 mk/tunti, josta säästin ostaakseni oman polkupyörän.
Työsuhteeni päättyi sitten myöhemmin syksyllä, kun koulu pääsi alkamaan. Tuon oman,
käytetyistä osista kootun fillarin sain Äidin tuella sitten vuonna 1942. Se palveli minua
vuosikymmeniä päätyen lopuksi Luumäen kaatopaikalle.
Kalevankadulla, vinottain vastapäätä Ressua olevaan hotelli Torniin oli jatkosodan aikana
majoitettu Saksan armeijan Wehrmachtin sotilaita, joten meille tulivat tutuiksi nuo
vihreäasuiset, raudoitetuilla jalkineilla marssivat sotilaat. Hankin usein Signal-lehden,
saksalaisen propagandajulkaisun, jossa oli komeita värikuvia. Nykyisinkin Runebergin
patsaalla tulee väkisin mieleen saksalainen sotilassoittokunta, joka tuolloin esiintyi Espalla.

Kodin ikkunasta näimme kesällä ohimarssivan saksalaisen joukko-osaston, joka
urheiluasuisena tuli uimasta laulaen Lili Marlenea tai muita marssilauluja.
Sodan aikana liityin luokkatoverini Antti Hyypiän värväämänä sotilaspoikiin
Ikämiessuojeluskuntaan. Harjoituksia oli pyhäpäivisin ja kerran oli leiri suojeluskunnan
majalla nykyisen Hiihtomäentie 35:n pihalla.
Jatkosodan aikana Helsingissä oli ilmahälytyksiä tämän tästä. Naapuritalomme katolle
sijoitettu sireeni ulvoi yölläkin karmealla äänellä, johon pelonsekaisena herättiin
kiirehtiäksemme talomme väestönsuojan kellarissa. Mieleen tuli, että onkohan tämä
viimeinen yöni… Jos yöllä oli ollut hälytys, saatiin seuraavana aamuna vapautus kahdesta
ensimmäisestä tunnista. Usein aamulla keräilimme ilmatorjuntakranaattien sirpaleita, joita
oli tullut torjuntatulituksesta.
Ruokapula vaikeutui talvella 1941-42, kun perunasato paleltui. Saimme kerran kuulla, että
Ruoholahteen tulee juna, jonka lanttukuorma puretaan heti lumihankeen. Me pojat
riensimme paikalle ja raahasimme lumen seasta poimittuja lanttuja isot kantamukset
Äidille. Yhä vieläkin pidän suuresti lanttulaatikosta! Meille oli hankittu kahtena kesänä oma
perunapalsta, josta toinen oli Kivihaan lähellä Mätäojan varrella ja toinen Mellunmäessä.
Syksyllä palstoilta saatiin täydennystä perunakellariin, kun hain polkupyörän
tavaratelineellä perunasäkin.
Kesällä 1942 jouduin Puumalassa pysähtyneen italialaisen moottoritorpedoveneen
miehistön oppaaksi. Osasinhan ranskaa kolmen kouluvuoden jälkeen!
Jouluna 1942 vihollisen pommikone tuhosi oman lähetystörakennuksensa vastapäätä
vanhaa oopperaa Albertinkadun ja Bulevardin kulmassa. En voinut olla tuntematta vahin
goniloa! Sodan jälkeen teekkarit keräsivät raunioista tiiliä Otaniemen rakennustöihin.
Oli erikoista, että Ressussa aloitettiin kouluruokailu sodan melskeiden ja pulan keskellä.
Ruoka tuotiin kouluun isoilla tonkilla ja se oli itse maksettava. Oppilaiden piti tuoda oma
lautanen ja ruokailuvälineet kotoaan.
Sodankäynnin käännekohta oli Saksan armeijan tappio Stalingradin taisteluiden
päättyessä talvella 1943. Opettajamme, joka oli AKS:n jäsen, murehti sitä syvästi, jopa
niin, että uskontotunti läksyineen jäi vain viiden minuutin pituiseksi.
Neljännellä luokalla meidät vietiin kuorma-autoilla Nurmijärvelle mottimetsään. Jokaisen
tuli tehdä motti halkoja, mistä sai kirveenterämerkin takin käänteeseen. Toisen kerran
kiersimme kaupungin kouluissa keräämässä niihin tuotuja jätepaperieriä. Jätepaperit
kuljetettiin kaupungin liikennelaitoksen busseilla, jotka oli riisuttu kuormien kuljetukseen.
jatkuu seuraavassa Kiltaviestissä

Sotilaspoikien historian keltaisilta lehdiltä

”ASEVELJEYS VELVOITTAA!”
Vanhan konkarin sanoja
Sotilaspojille.
Sotilaspojat! Tämä on tarkoitettu ainoastaan teille! Lukekaa tämä ja ajatelkaa, kannattaako
näitä esittämiäni ajatuksia ruveta käytännössä toteuttelemaan. Omana mielipiteenäni
uskallan kuitenkin jo näin juttuni alussa sanoa, että kannattaa. Käykäämme siis asiaan.
Talvisotamme, jota vuosien 1939-1940 katkerina talvikuukausina kävimme, avasi Suomen
miesten silmät huomaamaan, minkälainen voima rauhankin aikana kestävällä
aseveljeydellä olisi. Rintamalla, kranaattien räjähdellessä ympärillä mustaten valkoisen
hangen ja tuhoten armottomasti kaiken läheisyydessään, konekiväärien papattaessa
kuolettavia sarjojaan, taikka kymmenien lentokoneitten risteillessä yläpuolella kylväen
hävitystä pommeillaan, kohtasivat aseveljet toisensa, tietoisena tärkeästä tehtävästään:
Isänmaan vapaus on säilytettävä! Tässä ympäristössä syntyi myöskin se aseveljeys, joka
rauhan palattua jatkui, ja jota lukemattomin juhlin ja aseveli-illoin verestettiin. ”Me
tapasimme toisemme sodan aikana rintamalla” – riittää selittämään mitä erilaisimpien
miesten keskinäisen lujan ystävyyden. Rintamalla yhdessä koetut tapahtumat, suuren ja
tuntemattoman Kuoleman alituinen läsnäolo loi lujan ystävyyden, aseveljeyteen
perustuvan ystävyyden, joka ei tule koskaan sammumaan. Mutta moni aseveli joutui
myöskin hyvin läheltä tuntemaan Kuoleman Majesteetin läsnäolon. Hyvä toveri saattoi
kaatua aivan vierellä. Ehkäpä siinä oli juuri vähää aikaisemmin keskusteltu siviiliasioista,
perheen vaikeasta taloudellisesta asemasta, ja muusta siihen liittyvästä. Nyt oli ystävä
kaatunut ja hänen perheensä tulisi kärsimään ehkä suurtakin puutetta.
Suomalaisella sisulla ja uutteruudella Aseveljet tarttuivat rauhan tultua asiaan. He
huolehtivat siitä, etteivät näiden sankarien omaiset tulisi kärsimään puutetta. Minun ei
tarvinne tässä kertoa niistä useista suurista saavutuksista, joihin Aseveljet uutteruudellaan
pääsivät.
Tämä nykyinen sotamme on tuon talvisotamme jatkoa. Aseveljet ovat taas yhteisellä
asialla, Isänmaamme rajoja turvaamassa.
Mutta nyt ovat myöskin Sotilaspojat mukana. Tuhannet pojat ovat nyt myöskin asettaneet
oman tärkeän ”panoksensa” mukaan. Hekin kuuluvat nyt aseveljiin, ja heitäkin velvoittavat
nyt nämä aseveljien jalot ja ylväät perinteet. Rauhan tultua, ja jo nyt sodan vielä
kestäessä, on Sotilaspoikienkin nyt osallistuttava Asevelityöhön omalla sarallaan.
Mikä tämä sarka sitten on? Selitänpä sen teille, Sotilaspojat, muutamin lausein.
Sotilaspoikien auttavaa kättä odottavat nyt ne lukemattomat sotaorvot, ne teidän ikäisenne
ja nuoremmat pojat ja tytöt, jotka ovat menettäneet isänsä taistelussa.
Maassamme on tällä hetkellä paljon sellaisiakin poikia ja tyttöjä, jotka sodassa ovat
menettäneet sekä isän ja äidin. Nämä pojat ja työt odottavat A s e v e l i – n u o r t e n
asiaan tarttumista. Heidän toimeentulonsa on turvattava, heille on varattava mahdollisuus
saada pätevää ammattikasvatusta, voidakseen siten kasvaa kunnon Suomen
kansalaisiksi, kunnialla täyttääkseen paikkansa, mikä se sitten lieneekin.

Pojat! Tämä on suuri ja ylväs tehtävä, ja olen vakuutettu siitä, että te pystyisitte siitä
selviämään. Ehdotukseni on siis: Sotilaspojille, jotka tärkeällä tavalla ovat olleet mukana
Suomen tulevaisuutta luomassa, on perustettava oma Aseveliliitto, jonka turvissa he
voivat osallistua yhteiseen asevelityöhön. Tällä tavalla pojat saavat tilaisuuden asevelihengessä kehittyä itse ja kehittää vanhempansa menettäneitä tovereitaan oikeiksi
Suomen Sotilaiksi.
Tarttukaa asiaan, pojat!
Aseveliterveisin:
Vänr. Oke Jokinen
Artikkeli julkaistu Kotkassa ilmestyvässä
Etelä-Suomessa 11.11.1941
SW

Savusaunan ystävät

Toimitusjohtaja Runar von Lingonsylt sai kesäasunnolleen yllätysvieraiksi kolme
sivistyneen näköistä miestä. He sanoivat nimikseen Anton, Bertil ja Ceebah. Anton johti
puhetta:
– Who is who:n uusimman painoksen mukaan Teillä, johtaja von Lingonsylt, on
savusauna. Olette varmaan kuullut yhdistyksestämme Savusaunan ystävät ry. –
Rökbastuns vänner rf. Olemme keräämässä aineistoa juhlajulkaisuumme ”Suomenmaan
kaksikymmentä upeinta savusaunaa”. Valitsimme Teidät yhdeksi ehdokkaaksi ja siksi
tutustuisimme mielellämme olosuhteisiinne, jos Teille sopii.
Johtaja von Lingonsylt oli riemastunut tuosta kunniasta. Hän oli sinisilmäisen innokas
näyttämään saunaansa tuolle sympaattisesti esiintyvälle vieraskolmikolle. Sauna sijaitsi
järvenrannassa noin sadan metrin päässä bungalowista. Juuri kun he olivat lähdössä
rantaan Ceebah sai jonkinlaisen pyörtymiskohtauksen ja rojahti voimattomana nojatuoliin.
– Se menee kyllä pian ohi, sanoi Ceebah. – Menkää te vain muut katsomaan saunaa,
minä istun autossa.
– En missään tapauksessa voi jättää Teitä istumaan ahtaassa autossa, herra Ceebah.
Heittäytykää tuohon olohuoneen sohvalle lepäämään siksi aikaa ja nauttikaa vaikkapa
lasillinen konjakkia tuosta baarikaapista.
Muu seurue paineli suoraa päätä rantaan, jossa isäntä villapaidassaan haltioituneena
esitteli rakasta saunaansa: – Nähkääs hyvät herrat, minun kylpyinstallaationi täyttää kaikki
savusaunan kriteerit, mutta se ei ole savusauna perinteisessä mielessä. Koko
toimintayksikkö on modernisoitu, automatisoitu, integroitu, rationalisoitu ja systematisoitu.
Puuta ei löydy mistään, ellei joku tarvitse tulitikkua savukkeensa sytyttämiseen. Sauna
lämpiää sähköllä kymmenessä minuutissa.
– Fantastista! kommentoi Anton. – No entä sitten se savu?
– Savu tulee noista suuttimista, säädettävä määrä savua tai höyryä halutulla
kompositiolla: havu- tai lehtipuu, eukalyptus, mentoli, palvikinkku, lauantaimakkara,

Chanel’in viitonen tai muu parfyymi. Löyly suhistaa kiukaalle nappia painamalla. Jos
kuumuus tulee sietämättömäksi, kylmän suihkun saa niskaansa niin ikään vain nappia
painamalla. Motorisoitu vihtomiskone kolmella vaihteella.
– Mahtavaa! sanoi Bertil. – Suurenmoista! säesti Anton.
– Ja sitten pesuhuone: Elektronisesti ohjautuva pesulinja, jossa pyörivä, kaikenskannaava kombiharjajärjestelmä kuten autonpesuhallissa. Kylpijä liukuu likaisena
tunnelin päästä sisään ja tulee ulos tunnelin toisesta päästä puhtaana kuin pulmunen.
Pukuhuoneessa on valokennoilla varustettu ilmanpuhalluskanava kuivaamista varten,
pyyhkeitä ei tarvita. Kylmä olut tulee suoraan kraanasta letkua pitkin keittiön
kylmähuoneesta.
– Miten tehokasta ja käytännöllistä! sanoi Anton.
– Haluavatko herrat kylpeä? kysyi isäntä. – Vietän mielelläni niukkaa vapaa-aikaani
näin ymmärtäväisten vieraiden seurassa.
– Kiitos, ehkä me nyt ei tällä kertaa, huudahtivat yhteen ääneen sekä Anton että Bertil.
– Ceebah siellä varmaan odottaa. Toivottavasti mies on jo tolpillaan.
Seurueen tullessa ylös rannasta, Ceebah oli heitä pihalla vastassa salkkuineen. Hän
sanoi nyt kokonaan toipuneensa. Enempää vitkastelematta miehet hyvästelivät ja ajoivat
pois pihasta isännän katsellessa auton loittonemista pitkään iloisesti vilkuttaen.
Kun johtaja von Lingonsylt palasi huvilaansa, häntä kohtasi tyrmistys: Lompakko oli
viety takin taskusta, iso setelipino firman palkkarahoja oli häipynyt kirjoituspöydän
laatikosta, vaimon arvokkaimmat korut puuttuivat lippaasta, luottokortit olivat poissa,
internetin pankkitunnukset ja taulukot oli kähvelletty. Isännän yöpöydälle jättämä Rolex oli
vaihdettu kiinalaiseen halpakelloon.
Savusaunan ystävistä ei sen koommin ole nähty savun häivää. #
_____________________________________________________________________
Klaus Lähteenmäki, sotilaspoikalähettinä Hämeenlinnan sotasairaalassa vv.1942 ja –43

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

