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Perinnetyö nyt ja tulevaisuudessa
Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin 24.4.2003. Liiton perustajajäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten
Liitto. Nyt mukana on kaksikymmentä muuta järjestöä, yhtenä niistä Sotilaspoikien Perinneliitto. Oma liittomme liittyi mukaan 29.3.2008, samana päivänä Suomen Lottaperinneliiton kanssa. Pikkulotat ja sotilaspojat ovat osa sitä joukkoa, joka toimi sotiemme vuosina
isänmaamme puolustamiseksi. Meille on tärkeää olla mukana Tammenlehvän Perinneliiton
toiminnassa. Perinnetyöllä vahvistetaan kansakunnan itsetuntoa ja autetaan nykyisiä sekä
tulevia sukupolvia ymmärtämään Suomen itsenäisyyden puolesta käydyn taistelun merkitys.
Pääkaupunkiseudulla on toiminut viiden vuoden ajan perinnetyöryhmä, jonka jäsenenä
Olli Sorvettula on toiminut ja toimii sotilaspoikien ja pikkulottien perinteiden vaalimiseksi.
Työryhmä korostaa työnsä laaja-alaisuutta: kaikki veteraanijärjestöt on otettu mukaan, naisten ja kotirintaman tärkeys muistetaan, eikä äidinkieli rajaa ketään pois. Perinnetyön valmistelu tähtää aikaan, jolloin sodan sukupolvi ei ole enää keskuudessamme. Oma kiltamme
toimii nyt sotilaspoikien ja pikkulottien hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta valmistautuu
perinneaikaan 2020-luvun kuluessa.
Perinnetyötä varten ei suunnitella uusia organisaatioita. Keskeiseksi toimijaksi muotoutuu
Suomen sotaveteraaniliitto, suurin veteraanijärjestömme. Sen varaan rakennetaan Tammenlehvän Perinneliiton käytännön asioita hoitava ”sateenvarjo”, alueellinen perinneyhdistys.
Siinä jatkavat alueellisesti niin nyt mukana olevien jäsenyhteisöjen killat ja vastaavat kuin
myös tavoitteen mukaisesti muut toimijat, muiden muassa reserviläisyhdistykset, kaupungit
ja seurakunnat.
Perinnetyötä tehdään ja tullaan tekemään monella tavoin. Muistomerkkien hoidosta huolehditaan. Tämän asian kiltamme on hoitanut hyvin. Sotilaspoikien Perinneliitto on huomannut asian tärkeyden ja kerää paraikaa killoilta tietoja niiden pystyttämistä ja hoitamista
muistomerkeistä. Kunniakäyntien perinnettä ylläpidetään. Kiltaviesti on paitsi jäsentemme
virkistykseksi julkaistava lehti myös aito perinnejulkaisu. Kiltamme puhujat lukiolaisten turvakursseilla ovat kertoneet useille tuhansille nuorille sotilaspoikien ja pikkulottien toimista
sotiemme aikana. Se on ollut osana kotirintamaperinteenkin vaalintaa.
Pääkaupunkiseudun perinnetyöryhmä on pyytänyt järjestöiltä kuluvan vuoden marraskuuhun
mennessä ilmoitusta halukkuudesta olla mukana perinnetyötä koordinoivan alueneuvottelukunnan toiminnassa. Kiltamme hallitus käsittelee asiaa syyskuussa. Olen perin vakuuttunut, että meillä on yhteinen tahto kertoa sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta myös
tulevaisuudessa ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Hannu Saloniemi
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Pääkaupunkiseudun kilta palkitsi aktiivejaan
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta piti kevätkokouksensa perinteisessä
paikassa, Mikael Agricolan kirkon kryptassa 21.4.2016. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma
Kari ja sihteeriksi killan sihteeri Liisa Maunula.
Killan kokouksen aluksi jaettiin Sotilaspoikien perinneliiton kultainen ansiomitali Arne Lindholmille, ja hopeiset ansiomitalit Pekka Tuomistolle ja Hannu Saloniemelle. Kultaisen ansiomitalin
toinen saaja Heikki Hälikkä ei ollut tilaisuudessa vastaanottamaan mitaliaan. Kilta palkitsi killan
omalla standaarilla killan jäsenet Hannes Bergenheim, Jorma Kari, Risto Laakso, Marika Porras,
Pekka Saloranta ja Erkki Simpanen.
Killan 22. toimintavuoden kertomuksessa todettiin, että killan jäsenmäärä oli vuoden vaihtuessa
330. Erityisen tyytyväisinä kirjattiin kymmenen esitelmätilaisuutta, joiden puhujiksi kiltamestari
Kaarlo Männistö oli hankkinut maanpuolustuksen, poliittisen historian ja sotahistorian, ikääntyvien
terveyden ja ilmastonmuutoksen huippuasiantuntijoita. Vuoden aikana neljänä numerona ilmestynyt
Kiltaviesti sai myös kiitoksia. Lukiolaisten turvakursseilla sotilaspoikien toiminnasta oli kuulemassa
suomeksi ja ruotsiksi viime vuoden aikana yhteensä noin 600 nuorta. Kahdeksan vuoden aikana
kursseilla on ollut noin 4 500 lukiolaista.
Kylpylämatkaan Pärnuun osallistui huhtikuussa viime vuonna 22 tyytyväistä kiltalaista. Kilta teki
keväällä retken Suomen Rautatiemuseoon Hyvinkäälle. Syksyn retken kohteena oli Yliopistollinen
Eläinsairaala Viikissä ja Gardenia-puutarha. Wähäjoulua vietettiin perinteiseen tapaan marraskuun
lopussa.
Yhteistyö Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa on jatkunut
suotuisasti. Puheenjohtaja Sorvettula on osallistunut Helsingin Sotaveteraanipiirin hallitukseen ja
piirin perinnetyöryhmään. Killan jäsenet ovat osallistuneet veteraanityöhön ja mm. toimineet veteraanijärjestöjen lippujen kantajina Mannerheimin patsaalle tehdyillä kunniakäynneillä.
Toimintakertomukseen jouduimme valitettavasti kirjaamaan myös Käpylän Taivaskallion muistopaaden selvittämättömän tuhotyön elokuussa. Puheenjohtaja Olli Sorvettulan ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto Staran ripeän yhteistyön tuloksena uusi muistopaasi oli tuolla Helsingin ilmapuolustukseen 1944 osallistuneen Ilmatorjuntarykmentti 1:n kukkulan laella jo vajaan kuukauden
kuluttua.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous päätti kutsua killan kunniapuheenjohtajaksi Olli Sorvettulan. Hän toimi vuodet 2009–2015 killan puheenjohtajana. Erityisesti muistettiin Olli Sorvettulan
merkittävää osuutta Suojeluskuntatalon auditorioon pystytetyn pysyvän suojeluskunta- ja sotilaspoikanäyttelyn kokoamisesta. Näyttely avattiin vuonna 2009. Olli Sorvettula oli keskeinen puuhaaja Käpylän Taivaskalliolle vuonna 2011 pystytetyn muistopaaden hankkeessa. Paasi pystytettiin
yhteistyössä Traditionsgillet för soldatgossar och flicklottor rf:n kanssa. Kunniapuheenjohtajaksi
valittu Olli Sorvettula on usean vuoden ajan pitänyt lukiolaisten turvakursseilla esityksen sotilaspoikien toiminnasta sodan aikana.
Kiltakokous päätti kutsua kaksi kunniajäsentä, Teuvo Ljungbergin ja Olavi Ylä-Kotolan. Molemmat toimivat useita vuosia killan hallituksessa ja olivat myös kumpikin killan rahastonhoitajia usean
vuoden ajan.
Hannu Saloniemi
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Kevätkokouksessa palkitut: vasemmalta Hannes Bergenheim, Pekka Saloranta, Marika Porras, Risto
Laakso, Jorma Kari, joille ojennettiin killan standaari. Hannu Saloniemi palkittiin Perinneliiton hopeisella, Arne Lindholm kultaisella ja Pekka Haavisto hopeisella ansiomitalilla. Kuvasta puuttuu kultaisella ansiomitalilla palkittu Heikki Hälikkä. Äärimmäisenä oikealla palkinnot ojentanut killan edellinen
puheenjohtaja Olli Sorvettula, joka kutsuttiin killan kunniapuheenjohtajaksi.

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma
Kari ja sihteeriksi Liisa Maunula.

Kevätkokous kutsui Teuvo Ljungbergin killan
kunniajäseneksi.
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Veteraanipäivä 2016 Kirkkonummella
Veteraanipäivän 2016 teema
Veteraanipäivän tunnukseksi oli tänä vuonna valittu oululaisen runoilijan Juhani Siljon runosta Vastavirtaan
lainattu sitaatti: Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte.
Veteraanipäivän tunnuksella halutaan muistuttaa sotiemme veteraanien meille jättämästä perinnöstä, itsenäisyydestä, vapaudesta ja rauhasta, jotka he ovat meille lunastaneet sekä heidän työstään maamme jälleenrakentamisessa.
Juhani Siljo haavoittui vapaussodassa Tampereella, jossa hän menehtyi 6.5.1918. Hän oli kolme päivää
aikaisemmin täyttänyt 30 vuotta. Juhani Siljon, voimakastahtoisen etsijän, ja "puhtaan minuuden rakentajan"
kuva sai myytinomaista hohdetta hänen kuoltuaan valkoisten puolella.
Siljo on ollut suomalaisten aforistien käytetyimpiä esikuvia kuolemastaan asti. ”Ilmaista vähillä sanoilla
paljon on hänen lauseittensa johtomotiivi.” Vastavirtaan-runo ilmestyi postuumisti Siljon kuoleman jälkeen
1919 ja se jäi osin keskeneräiseksi. Kirjallisuudentutkija ja runoilija Unto Kupiainen katsoo Vastavirtaanrunossa näkyvän, että Siljolle elämän pääasiana on syvähenkinen miehuus. Veteraaneja kuvastaa kuitenkin
parhaiten runon viimeinen säkeistö:
– Eikä lepää koskein urho ennen
kuin on suven laulavimman mennen
ennättänyt syksyyn, tähtiöihin,
jälleen päässyt vesiin vihreöihin,
turviin tunturien hiljaisuuden,
alle syksyn suuren avaruuden,
kuin on täyttänyt hän luomislain,
kevään käskyn, rakkauden vaiston,
voittanut on miehuutensa taiston,
ja on enää eessä talvi vain.
Silloin senkin luonto lepoon taipuu,
myötävirtaan lohikin jo vaipuu,
– – – – – – – koskiin alempiin,
meren kehtoon, vesiin yhteisiin,
kuin ei koskaan luonto sieltä pois
vastavirtaan sitä vienyt ois!
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Veteraanipäivän juhla
Kirkkonummen kunnan kulttuuripalvelut järjestivät perinteen mukaan 27.4.2016 kansallisen veteraanipäivän
kaikille kuntalaisille avoimena kaksikielisenä juhlana. Veteraanit olivat saaneet henkilökohtaisen kutsun.
Heille ja heidän saattajilleen oli järjestetty maksuton kuljetus juhlapaikalle, Kirkkonummen seurakuntatalolle, jossa vieraiden avustajina oli lisäksi varusmiehiä.
Kiltamme viesti veteraaneille
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta lähetti tervehdyksen veteraanien juhlaan,
onhan myös kiltamme jäseninä kirkkonummelaisia veteraaneja. Vaikka pyyntömme tuli juhlaa edeltävänä
päivänä, kulttuuritoimen johtaja Maaret Eloranta järjesti meille tilaisuuden tervehdyksen esittämiseen.
Puheenjohtajamme Hannu Saloniemi laati tekstin, jonka killan sihteeri luki:
”Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry lähettää kunnioittavan tervehdyksensä
Kirkkonummen veteraanipäivän osallistujille. Kiltamme tavoitteena on omalta osaltaan säilyttää ja siirtää
nuoremmille sukupolville tietoa rintamalla ja kotirintamalla itsenäisyytemme puolesta palvelleiden toiminnasta. Killan jäsenet ovat vuosien ajan auttaneet pieneltä osaltaan veteraaneja mm. toimimalla veteraanijärjestöjen lipunkantajina muistotilaisuuksissa. Veteraanien ansiosta siniristilippumme liehuu vapaana
tänäänkin.
Hannu Saloniemi
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n puheenjohtaja.”
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”On etuoikeus olla suomalainen”
Juhlapuheen veteraanijuhlassa piti Upinniemessä toimivan Rannikkoprikaatin uusi komentaja, kommodori Vesa Tuominen. Hän saattoi todeta, että maanpuolustustahto on koulutettavina olevilla varusmiehillä edelleen korkea. Hän muistutti myös, että Porkkalan palautuksesta
oli tämän vuoden alussa kulunut 60 vuotta. Veteraanit joutuivat sodasta palattuaan epäitsekkääseen työhön kotimaan jälleenrakentamiseksi. Heidän työnsä ansiosta on etuoikeus olla
suomalainen, kommodori Tuominen totesi.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalit oli myönnetty yhdeksälle veteraanille, joista
neljä ei ollut paikalla. Mitali myönnetään kiitokseksi uhrautumisesta isänmaan hyväksi
veteraanille, jolla on rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus. Kommodori Vesa Tuominen
luovutti mitalit.
Nuoret mukana ohjelmassa
Veteraanijuhlalle antoi oman optimistisen ja myönteisen sävynsä kirkkonummelaisen nuorison osallistuminen juhlan ohjelmaan. Porkkalan lukiosta kaksi oppilasta toi nuorten kukkatervehdyksen veteraanikivelle veteraanien laskettua seppeleet sankarihaudoille.
Itse juhlasalissa nuorten tervehdyksen veteraaneille toivat myös oppilaat Porkkalan lukiosta.
Nuorison musiikkiohjelmista huolehtivat puolestaan Kirkkonummen musiikkiopiston oppilaat, jotka lauloivat ja soittivat taitavasti eri instrumentteja. Nuorison esiintyminen oli omiaan lisäämään luottamusta isänmaan tulevaisuuteen.
Kaaderilaulajien iltakonsertti
Veteraanipäivän päätöksenä oli illalla Kirkkonummen kirkossa Kaaderilaulajien konsertti,
joka järjestettiin yhteistyössä mm. Veteraaniasiain neuvottelukunnan kanssa. Kaaderilaulajat on kadettiupseerien mieskuoro, johon kuuluu laulajia kadetista kenraaliin. Lähes kaikki
jäsenet ovat omana kadettiaikanaan laulaneet Kadettikuorossa ja monet ovat olleet mukana
kuorotoiminnassa palveluspaikkakunnillaan eri puolilla Suomea.
Upseeritaustainen kuoro kohdistaa laulunsa isänmaalle ja sen veteraanisukupolville. Nämä
laulut kuuluivat myös tähän konserttiin, jossa kuoroa johti everstiluutnantti, dir.cant. Matti
Orlamo. Veteraanipäivän konsertin tuotto kohdennetaan lyhentämättömänä sotiemme veteraaneille Veteraaniasiain neuvottelukunnan kautta.
Liisa Maunula
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Tule mukaan, pikkulotta!
Kiltamme syksyn ohjelmassa on hyvin myös pikkulotille sopivaa ohjelmaa. Olemme ottaneet ennakolta
tarkasteltaviksi syyskuun tapahtumat:
– ensimmäisen esitelmän, jonka pitää keskiviikkona 7.9. tietokirjailija Onerva Hintikka,
– killan syysretken perjantaina 30.9. klo 14.30 Kansalliskirjastoon.
Lapin sodan evakot
7.9. klo 13.00 Onerva Hintikka
Jatkosodan 4. syyskuuta 1944 sovittuihin aselepoehtoihin kuului saksalaisten joukkojen karkottaminen
Suomesta 15. syyskuuta 1944 mennessä. Neuvostoliiton mielestä Suomi ei käyttänyt riittävää voimaa saksalaisia vastaan ja uhkasi tulla Suomeen toteuttamaan operaation. Saksan ja Suomen välillä puhkesi Lapin
sota, joka päättyi vasta 27.4.1945. Päivää vietetään kansallisena veteraanipäivänä.
Onerva Hintikka on etsinyt tutkimuksissaan vastausta kysymyksiin: Miltä tuntui, kun koti oli yhtäkkiä
jätettävä ja edessä näkyi loputon maantie sekä tulevaisuus ilman varmuutta mistään? Miten naiset ja lapset
muistelevat omien kokemuksiensa pohjalta evakkotien nälkää, pelkoa ja vilua? Ruotsiin oli Suomesta vuoden 1944 syksyyn mennessä tullut noin 50 000 sotalasta sekä haavoittuneita ja pieni määrä karkureita. Sodan
loppuvaiheessa, Lapin sodan aikana, Pohjois-Suomesta evakuoitiin Ruotsin puolelle noin 50 000 pakolaista
karjoineen ja tavaroineen pois sodan jaloista. Kerätessään tietoja kirjaansa Tuntematon emäntä Onerva Hintikka on löytänyt Lapin sotaan ja eteläsuomalaisille vähemmän tunnettuun pohjoisen Suomen asukkaiden
evakuointiin liittyvää aineistoa.
Syysretki Kansalliskirjastoon
Syyskuun lopulla, 30.9. lähdemme tutustumaan Kansalliskirjastoon. Kokoonnumme kelllo 14.30 kirjaston
kahvioon, Unioninkatu 36.

Kansalliskirjasto, aiemmin Helsingin yliopiston kirjasto, on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto.
Carl Ludwig Engelin suunnittelema Helsingin yliopiston kirjaston päärakennus valmistui vuonna 1840.
Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta
osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista.
Vierailullamme Cafe Rotundassa meillä on mahdollisuus tutustua professori Erik Tawaststjernan
100-vuotisnäyttelyyn, joka esittelee monipuolisesti tämän legendaarisen yliopisto-opettajan, musiikintutkijan, musiikkiarvostelijan, pianistin ja pedagogin vaiheita ja saavutuksia.
Kerro meille toiveistasi
Killan jäsenten tapaamiset esitelmätilaisuuksissa sekä syys- ja kevätretkillä antavat hyvän mielen pitkäksi
aikaa. Ikävuosien karttuessa ja kunnon heiketessä kasvaa houkutus jäädä kotiin, varsinkin jos aiheet eivät
tunnu mielenkiintoisilta.
Killan hallituksessa haluamme nyt pyrkiä tarjoamaan pikkulotille – ja sotilaspojatkin saavat tulla mukaan –
mielenkiintoisia ja helposti saavutettavia kohteita. Tule keskustelemaan niistä jo syyskuun tilaisuuksissa tai
ota meihin yhteys puhelimitse tai sähköpostilla.
Marika Porras
puh. 040 528 7397
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi

Liisa Maunula
puh. 050 324 6716
E-mail: pirkkoliisa.maunula(at)kolumbus.fi
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Eläinten uni
Eläinten hyvinvointitutkimus on 1960-luvulta lähtöisin oleva tieteenhaara, joka pyrkii selvittämään eläimen kokemuksia, tieteellisemmin sanottuna biologista hintaa, jonka eläin maksaa
ympäristöön sopeutumisestaan. Eläinten kokemuksia selvitetään käyttäytymistutkimuksen
ja fysiologisten mittausten avulla. Näin on selvitetty useita keskeisiä lajille ominaisia käyttäytymistarpeita, joita eläimen pidossa olisi tyydytettävä, jottei eläin turhautuisi ja stressaantuisi. Tällaisia ovat esimerkiksi porsimiseen valmistautuvan emakon pesänrakennustarve,
vasikoiden imeminen ja kanojen päivittäiset hiekkakylvyt.
Hyvinvointitutkimus selvittää koko ajan uusia keinoja, joilla eläinten kokemuksiin pääsisi
tieteellisesti kiinni. Unitutkimus on yksi lupaava mahdollisuus. Uni on elintärkeä biologinen
toiminto ja vaikuttaa mm. taudinvastustuskykyyn, stressinsietokykyyn, oppimiseen, sosiaalisuuteen ja kipuaistimuksen voimakkuuteen. Unen aikana erittyy lukuisia hormoneja, kuten
maidontuotannolle ja kasvulle tärkeää kasvuhormonia. Vanhat sananlaskut, kuten mummoni
lausuma ”se on ko rahhaa pankkiin ko nuor immeinen nukkuu” olivat kaukaa viisaita.
Tähän mennessä on tutkittu hyvin vähälukuisen eläinlajiston unta. On yllättävää, kuinka
vähän tavanomaisimpienkin kotieläinten unesta tiedetään. Nautojen unesta julkaistut tutkimukset olivat ennen Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 2000-luvun
tutkimuksia peräisin 1970-luvulta. Niissä naudan unta oli mitattu muutamalta eläinyksilöltä
kirurgisesti kalloon asennetuin elektrodein.
Yksi syy tutkitun tiedon puutteeseen on ollut toimivien, eläintä häiritsemättömien unenmittaustapojen puute. Helsingin yliopistossa testattiin ja kehitettiin navettaolosuhteisiin sopivaa
mittaustapaa, joka oli käytössä mm. Tilkan sotilassairaalassa. Siinä vasikoiden ihon pintaan
liimattiin mittauselektrodit ja ne kantoivat kevyttä mittalaitetta selässään pehmeissä valjaissa.
Rekisteröintilaitteet ovat kalliita, joten tutkimusta jatkettiin ja selvitettiin, että makuukäyttäytymisen rekisteröinti toimii pienillä vasikoilla luotettavana unen mittana; jos vasikka makaa
paikoillaan, päätään liikauttamatta, se on erittäin todennäköisesti unessa. Vasikoiden unikäyttäytymistä on lisäksi mahdollista rekisteröidä sitä varten kehitetyllä kevyellä, kaulapantaan
kiinnitettävällä rekisteröintilaitteella.
Laiduntavina saaliseläiminä naudat nukkuvat lyhyesti, vain 3–4 tuntia vuorokaudessa, lyhyinä pätkinä ympäri vuorokauden. Nautojen otaksutaan korvaavan hyvin lyhyttä untaan
viettämällä saman verran aikaa nuokkuen unen ja valveen kaltaisessa vireystilassa, joka
ihmisillä vastaa lyhyttä, uneen valmistavaa vaihetta. Nautojen lyhyt uniaika on tyypillistä laiduntaville kasvissyöjille; ne ovat evoluution aikana sopeuttaneet unirytmiään ja -määräänsä
kullekin lajille sopiviksi.
Hevoset, lampaat ja vuohet nukkuvat kaikki aikuisten nautojen lailla vain muutaman tunnin
vuorokaudessa. Siat nukkuvat ihmisten lailla noin kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Linnut,
kuten kanat, nukkuvat unensa hyvin sirpaleisesti, jopa vain minuutinmittaisissa pätkissä.
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Evoluutiossa on kehittynyt
erikoisempiakin unitapoja; merinisäkkäät ja linnut pystyvät
nukkumaan toinen aivopuolisko
kerrallaan. Tämä puoliaivouni
mahdollistaa muuttolintujen samanaikaisen nukkumisen ja navigaation lentäen ja merinisäkkäiden
käymisen pinnassa hengittämässä
unen aikana. Parvessa elävien
lintujen reunimmaiset linnut voivat
hoitaa vahtitehtäviään nukkuen;
parven ulkopuolinen silmä pidetään auki vaaran varalle.

Dosentti Laura Hänninen tutkittaviensa parissa.

Nuoret yksilöt nukkuvat enemmän ja niiden unesta suhteellisesti
suuri osuus on aivojen kehitykselle
olennaista REM-unta (vilkeunta).
Nautojen unen kehittymisestä on
vain vähän tutkittua perustietoa,
mutta Helsingin yliopiston tutkimusten mukaan vastasyntyneet
vasikat nukkuvat noin 12 tuntia
vuorokaudessa, kaksikuiset vasikat
noin 6 tuntia vuorokaudessa, josta
REM-unen osuus on syntymästä
jo puoliintunut, ja aikuiset naudat
noin 3–4 tuntia, josta REM-unta
on enää hyvin pieni osuus.

Lyhyestä unimäärästään huolimatta naudat ovat eläinlaji, jolle pitkä päivittäinen makuuaika
on hyvin voimakas käyttäytymistarve. Aikuiset naudat ovat valmiita tekemään työtä päästäkseen makaamaan noin 12–14 tunnin ajan päivittäin. Myös nuoret vasikat pyrkivät pitämään
pitkän päivittäisen makuuajan vähintään 12 tunnin tasolla, ja makuuaikaan on vaikea vaikuttaa ympäristöolosuhtein. Tiede ei edelleenkään tiedä syitä nautojen voimakkaaseen makuutarpeeseen, mutta satunnainen kulkija voi hyvillä mielin katsella laitumella makaavia, kesäauringossa paistattelevia nautoja. Ne ovat tyytyväisinä nautamaisessa elementissään.
Laura Hänninen
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KEVÄTRETKI INKOOSEEN
Kevätretken kohde oli tänä vuonna joka pojan unelma, Camp Degerö Inkoossa. Paikan omistaja,
reservin majuri Sten Johansson otti meidät vastaan vaikuttavasti panssarivaunu taustatukenaan. Johansson kertoi sekä Porkkalan parenteesista että Degerön tilan osuudesta niinä vuosina.
Saimme myös alustavan käsityksen siitä, mikä ja mitä nykyinen Camp Degerö on. Ensimmäiset lauseet jo kertoivat, että isäntämme on paitsi yksityinen yrittäjä myös – ja ennen kaikkea – intohimoinen keräilijä. Toiset keräävät postimerkkejä, tämä mies panssarivaunuja.. Kyllä
sieltä löytyy sotilasajoneuvoja, kenttäkeittiöitä, tykkejä ja pienempiä aseita, univormuja, mutta
Johanssonin pääkohde näyttää olevan eri armeijoiden panssarivaunut. Tällä hetkellä niitä on
kokoelmassa toistakymmentä.
Kysyin, mistä moinen harrastus sai alkunsa. Vastauksen melkein arvasin: Korkkareista. Eikä
nämä korkkarit tarkoita korkokenkiä vaan Korkeajännitys-sarjakuvalehtiä. Tiedättehän nuo takavuosien poikien saksan kielen oppikirjat. ”Ach, mein Gott! Minuun osui.” On selvää, että tarvitaan tietoa, sinnikkyyttä, lupia ja rahaa (vaikka sitä Johansson ei maininnut), jotta saa panssarivaunun kaliiperia olevan keräilykohteen maasta A maahan B, tässä tapauksessa Suomeen. Usein
eri maiden byrokratia saattaa olla uuvuttavaa, mutta joskus taas käsittämättömän helppoa. Eräs
nykyisen Nato-maan panssarivaunukauppa sujui lähes puhelinsoitolla. Pelkät kuljetuskustannukset ovat huimia. Tarvitaan tilaa ja suojarakennuksia. Kunnostus ja ylläpito ovat oma lukunsa.
Degerön tila tarjoaa lääniä isojenkin koneiden liikuttamiseen. Vanhastaan ovat maatilan navetta,
tallit, ulkovarastot kookkaita omassa luokassaan, mutta eivät nekään riitä, vaan tilaa on tarvittu
lisää ja sitä on löytynyt Kopparnäsistä. Tilalla on edelleen noin 30 hehtaaria maata viljelyksessä,
mutta ne sentään on vuokrattu. Aika ei riitä kaikkeen. Koneet puretaan, kunnostetaan ja kootaan
toimiviksi. Aseet luonnollisesti on deaktivoitu, mutta kokoelman toimivia vaunuja ja muita
ajoneuvoja vuokrataan erilaisiin elokuva- ja tv-tuotantoihin. Samoin univormuja ja muuta esineistöä on ollut lainassa muuallakin kuin Suomessa. Juuri ennen vierailuamme oli kotiin palannut panssarivaunu Islannin-keikalta. Suunnitteilla olleen Mannerheim-elokuvan tuotanto olisi ollut todennäköisesti iso asiakas. Nythän tämä elokuvahanke on kuopattu, mutta uusia on tulossa.
Omalla tilalla tarjotaan erilaisia elämyspalveluita bisnesväen viihdykkeeksi, polttariporukoille,
historian harrastajille ym. Johanssonin tavoite on saada lähivuosina aikaan nykyaikainen museo,
minne kokoelman helmet tallennetaan. Silti samaan aikaan on tarkoitus pitää muuta kalustoa
käyttökelpoisena edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä eri tuotantojen tarpeistoon ja elämysmatkailun käyttöön.
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Degerössä oli Porkkalan parenteesin läntisin raja-asema. Muistoja niiltä ajoilta löytyy vielä.
Matkalla Kopparnäsiin näimme bussin ikkunasta muun muassa betonipesäkkeen, joita oli
alueella useita. Erinomaisen lounaan nautimme Kopparnäsin Kestikievarissa. Luulimme jo
kaiken nähneemme, mutta kahvi-täytekakku jälkiruuan lisäksi saimme vielä ”jälkkäriksi” lisäannoksen Johanssonin kokoelmista. Johansson käyttää usein kokoelmansa esineistä sanaa romu.
Näiden romujen joukossa näimme aidon Lontoon bussin; tiedättehän sellainen vähän vanhempi
malli, punainen, kaksikerroksinen ja nähty mm. tv-sarjassa Mennään bussilla. Kysyin, miten se
oli eksynyt sotakalujen joukkoon. Kuulemma välillä keräily lähtee lapasesta. Tämä ”lapasesta
lähtenyt” kuitenkin ansaitsee olemassaolonsa tulevana kesänä Hangossa toimimalla turistien hop
on – hop off -ilona. Aito lontoolainen taksikin löytyy. Sitä taas tarvitsevat hääparit.

Heikki Hälikkä ja Sotka Camp Degereössä.

Ossi Heisvaara sanoi löytäneensä tutun Kübelwagenin.
13

Olli Sorvettula ojentaa Heikki Hälikälle Perinneliiton myöntämän kultaisen ansiomitalin kevätretkellä
lounastilaisuuden yhteydessä Kopparnäsin Kestikievarissa.
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Camp Degerön isäntä Sten Johansson.

Lounas oli virvoittanut herrahenkilöitä niin, että alkoi virrata omia kokemuksia näiden sotalelujen parista. Kaikkea en ehtinyt kuulla, saati kirjata, mutta pari tapausta tulkoon tähän juttuun.
Heikki Hälikkä silitteli T-34-vaunua, joka tunnetaan paremmin nimellä Sotka. Hänellä on
ajokortti Sotkan lisäksi ainakin Vickersiin ja BT:hen. Kaikkia en ehtinyt kirjata, kun oli kiire
toisen muistelijan luokse. Ossi Heisvaara tutki tarkoin VW Kübelwagenia, saksalaista maastoautoa (meikäläisen silmiin jeeppi), josta hänellä oli oma kertomuksensa. Ei ehkä juuri tästä kappaleesta, mutta toki sekin on mahdollista. Kävi nimittäin niin, että joskus 1970-luvun puolivälissä hän ajoi samanlaisen ”Kübelin” Helsingistä Hämeenlinnaan. Auto oli vuosia pölyyntynyt
Wihuri-yhtymän auto-osaston nurkissa. Ahvenistolle, joka oli niihin aikoihin maineikas kilpaautoilun keskus, oli perustettu Hämeenlinnan automuseo, jonne kerättiin historiallisia ajoneuvoja. Wihuri-yhtymä lahjoitti kyseisen ajoneuvon museon kokoelmiin. Siksi Ossilla oli ajoseurana
itse yhtymän pääjohtaja Vanjoki. Sittemmin Ossi Heisvaara on etsinyt tätä ajoneuvoa kaikista
maamme auto- ja moottorimuseoista ilman tulosta. Johansson on varma, että tämä kappale on
etsitty. Joka tapauksessa Johanssonilla oli dokumentoitua tietoa tämän ajoneuvon sodanaikaisista
ja sen jälkeisistä vaiheista. Se oli ollut jatkosodassa Laguksen esikunnan käytössä. Heikki Hälikän setä oli ollut samoissa joukoissa esikuntapäällikkönä ja varsin todennäköisesti yksi auton
käyttäjistä. Minä itse podin nostalgiaa katsellessani Bandvagneja ja maasto-Sisuja. Muistin,
miten ensimmäiset Bandvagnit tulivat 1960-luvun puolivälissä Sodankylään, missä nuori luutnantti koulutti varusmiehiä hiihtohinaukseen. Sattui sitten niin, että samainen luutnantti, herra
mieheni, ei paraatissa suorittanut hallittua maahanlaskua, vaan hallitsemattoman mahalaskun
Jeesiönjoen jäälle kansainvälisen kenraalikunnan eteen. Varusmiehiltä sama sujui kuin enkelten
tanssi. Minä taas olin mukana, kun ensimmäisiä maasto-Sisuja, kuten silloin sanottiin, koeajettiin Rovajärven maastoissa. Silloin ei oltu turhan nuukia, vaan innokas sotkutäti pääsi kyytiin,
kun lupasi koeporukalle ylimääräiset kahvit. Oli se rytinää! Eikä turvavöistä ollut kukaan kuullutkaan.
Kertomuksia riitti, mutta sorina oli niin vilkasta, etten saanut siitä paljonkaan talteen. Sten Johansson kuvaili olevansa gramofonineulalla rokotettu. Puhetta, asioiden yksityiskohtia ja mielenkiintoisia anekdootteja tuli vuolaana virtana kiitollisille kuulijoille. Täytyy toivoa, että hän
jaksaa toteuttaa unelmansa ja jonakin päivänä näemme monet nyt piilossa olleet tavarat museoympäristössä. Kaunis ilma suosi retkeämme ja taas todettiin, että kiltamestari oli keksinyt
oivallisen kohteen. Jälleen kerran!
Marika Porras
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Lukiolaisten turvakurssi uudessa ympäristössä

Kevään 2016 lukiolaisten turvakurssi pidettiin Santahaminassa 22.4.–24.4. Perinteiseen tapaan esityksemme oli perjantai-iltana kurssin ensimmäisenä päivänä.
Pienien kommellusten jälkeen saavuimme ajoissa Santahaminaan, mutta jouduimme toteamaan, että
luentojen pitopaikkana ollut elokuvasali oli remontin takia suljettu. Keittiöhenkilökunnan avustuksella löysimme kasarmialueella käveltyämme oikean luentosalin. Se oli jonkin verran elokuvasalia
pienempi, mutta ääriään myöten täynnä kuuntelijoita. Onneksi Pekka säilytti poikkeavassa tilanteessa rauhallisuutensa niin, ettei ylihermostuneisuutta päässyt syntymään.
Ennen esityksemme alkua luovutimme pitkäaikaiselle tekniselle avustajallemme Tomi Auersalmelle
Kiltaviestin haastattelukokoelman. Kurssilaisten raikuvat taputukset tukivat huomionosoitustamme.
Tällä kerralla esityksemme oli tarkoin sidottu minuuttiaikatauluun, koska kurssilaisten oli valmistauduttava maastossa puolustusministerin vierailuun. Onnistuimme esittämään kuvakokoelmaan
perustuvan kertomuksemme kokonaisuudessaan vaaditussa ajassa.
Olli Sorvettula
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Kiltamme "lipunkantajat" Mannerheimin patsaalla kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2016 valmiina
osallistumaan lippulinnan muodostamiseen patsaan edustalle. Vaikuttavaan tapahtumaan osallistuivat
myös Kaartin soittokunta sekä kunniakomppania. Omaa lippuamme kantoi puheenjohtaja Hannu Saloniemi.

Olli Sorvettula esitti Kansallisena veteraanipäivänä Helsingin kaupungintalolla veteraaneille järjestetyn tilaisuuden jälkeen ylipormestari Jussi Pajuselle kiltamme kiitokset kaupungin merkittävästä avusta
uuden muistopaaden pystyttämisen yhteydessä.
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2016
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00.
Torstai 25.8.

Muistotilaisuus Taivaskalliolla
Kokoonnumme muistopaadelle klo 13. Tilaisuuden jälkeen
nautimme kahvit Karjala-talolla. Kaikki mukaan!

Keskiviikko 7.9.

Lapin sodan evakot
Agronomi, kirjailija Onerva Hintikka

Perjantai 30.9.

Killan syysretki
Katso alla oleva ilmoitus.

Keskiviikko 5.10.

Nykyiset asevelvolliset ja heidän hyvinvointinsa
LT Tuula Hannila-Handelberg

Keskiviikko 19.10.

Jatkosota Stalin–Molotov-koplan kantilta
Professori Ohto Manninen, joka on tutkinut Neuvostoliiton arkistoja

Keskiviikko 2.11.

Euroopan turvallisuus
Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja, FT Markku Kangaspuro

Torstai 17.11.

Killan syyskokous klo 13 Agricolan kirkon kryptassa
Kokouskutsu seuraavassa lehdessä

Lauantai 26.11.

Killan pikkujoulu

KILLAN SYYSRETKI
Killan syysretki suuntautuu tänä vuonna Kansalliskirjastoon, joka on avattu pitkän ja
perusteellisen korjauksen jälkeen. Tutustumme kirjaston rakennukseen ja toimintaan oppaan
johdolla. Saamme kuulla historiasta, muun muassa sota-ajasta ja vaaran vuosista.
Kokoonnumme perjantaina syyskuun 30. päivänä klo 14.30 Kansalliskirjaston kahvioon,
Unioninkatu 36, jossa nautimme kahvit. Tutustumiskierros alkaa kello 15.00.
Ilmoittautumiset 22.9.2016 mennessä Kaarlo Männistölle puh. 050 5680776 tai
Hannu Saloniemelle puh. 0400 701533.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Saara Halonen, Lars Hukkinen, Kyösti Kaskirinne, Onni Pesonen,
Juhani Poutanen, Vilho Puurunen, Kullervo Salmela, Rauno Suojanen ja Rolf Wahlsberg.
Sen, jonka saimme, tuskin saimme
ensinkään,
ja kadotettu tuskin poissa on.
hyväili päivä ohimoitasi
ja yhä hyväilee.
Ja kuitenkin, kun katson, yö on tullut
ja sumun kosteus on niemen yllä
ja vesilintu eilinen
on vaiti taikka kauas lentänyt.
P. Mustapää: Muisto

MERKKIPÄIVIÄ
95 VUOTTA
Konkola Matti

85 VUOTTA
02.07.2016

90 VUOTTA
Hautanen Mikko
Jerkku Pentti
Jokela Antti
Kaukoranta Annikki
Parre Pentti
Utriainen Åke

14.7.2016
17.7.2016
13.6.2016
30.8.2016
23.9.2016
1.9.2016

80 VUOTTA
Konkola Seija

9.8.2016

Arvola Ville
Backas Henry
Bergenheim Hannes
Eriksson Leif
Hälikkä Heikki
Jantunen Tarmo
Lehtonen Joel
Lund Erkki
Niemi Elmer
Oja Reino
Paavola Pekka
Pirkanniemi Eino
Sandroos Pirkko
Sorvali Risto
Vesanen Jaakko
Vuokila Eero

UUSIA JÄSENIÄ

ERONNUT

Seppä Matti
Suojanen Timo
Tolvanen, Kaarlo

Hautanen Mikko
Pitkänen Lauraliisa

15.6.2016
17.9.2016
28.9.2016
19.9.2016
9.7.2016
10.6.2016
22.8.2016
13.7.2016
18.6.2016
22.7.2016
17.9.2016
2.8.2016
19.9.2016
5.7.2016
1.8.2016
23.7.2016
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

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

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

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

