KILTAVIESTI
2 / 2017

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N
JÄSENLEHTI
HUHTIKUU KESÄKUU

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA

KILTAVIESTI
2 / 2017

TOIMITUSKUNTA
PEKKA SALORANTA
LIISA MAUNULA
MARIKA PORRAS
OLLI SORVETTULA

KANSIKUVA: Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -piirien
perinnekillan pystyttämä muistokivi entisen Suojeluskuntatalon
nurkalla.
Sivun 13 kuva: Matti Kaltokari
Muut kuvat: Hannu Saloniemi
.
Kiltaviestin 3/2017
aineisto toimitukselle 21.9.2017 mennessä.
Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin
ohjelmanmuutoksiin.
Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.
2

Sata vuotta sitten
Me tämän Kiltaviestin lukijat emme olleet vielä syntyneet sata vuotta sitten. Vanhempamme ja
isovanhempamme sukupolvet elivät vuoden 1917 kesää Venäjän vallankumouksen jälkeisessä
varsin sekavassa valtakunnassa. Minkälainen oli maa, joka ei vielä tiennyt julistautuvansa joulukuussa itsenäiseksi?
Suomen kehittyminen itsenäiseksi kansakunnaksi alkoi Ruotsin hävittyä itäisen maakuntansa
Venäjälle. Kansallinen herääminen alkoi tunnuslauseena ”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme
tahdo tulla, olkaamme suomalaisia”. Lause on mainittu sekä runoilija, sanomalehtimies Adolf Ivar
Arwidssonin että kreivi Gustaf Mauritz Armfeltin lausumaksi. Kansamme yhteinen historia rakentui Elias Lönnrotin Kalevalan, Johan Ludvig Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden ja Zacharias
Topeliuksen Maamme-kirjan jalustalle. Kansallista heräämistä vauhditti Johan Vilhelm Snellmanin
työ suomen kielen ja oman rahan hyväksi. Teollisuus kehittyi, kun tervanpoltosta siirryttiin saha- ja
paperiteollisuuteen. Rautateistä muodostui tärkeä elinkeinoelämän valtimo niin itään, Pietariin, kuin
Suomen eri osiin. Kansakoululaitoksen syntyminen Uno Cygnaeuksen rakentamana oli erityisen
siunauksellista maallemme. Moni meidän isovanhemmistamme, ehkä vanhemmistammekin, oppi
lukemaan kiertokoulussa. Viime vuosisadan alussa puolet maaseudun lapsista kävi jo kansakoulun.
Kulttuurielämän kultakausi rakensi kansalliselle sivistykselle arvokkaat, kansainvälisesti arvostetut
puitteet.
Uusi vuosisata alkoi Suomessa sorron alla, helmikuun 1899 manifestin varjossa. Kansa puolustautui: keisarille kerättiin Suuri adressi, yli puolen miljoonan suomalaisen allekirjoittama vetoomus.
Kun keisari ei ottanut sitä vastaan, usko hyvästä keisarivallasta heikkeni. Poliittisia puolueita perustettiin ja ammattijärjestöt rakentuivat puolustamaan työväestön etuja. Venäjän tappio Japanin
sodassa nosti Pietarin esimerkin mukaan meilläkin suurlakon. Keisari myöntyi antamaan Suomelle
vaalilain, jonka nojalla saimme edistyksellisen kansanedustuslaitoksen. Valtiopäiväjärjestys antoi
suomalaisille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden. Varsin vähäiseksi jäivät ensimmäisen eduskunnan
työn tulokset Venäjän sorron jatkuessa, mutta eteenpäin kuitenkin mentiin. Urheiluseurat kasvattivat nuorisoa aktiivisuuteen ja Tukholman olympialaiset 1912 muodostuivat kansalliseksi voimannäytöksi.
Ensimmäinen maailmansota aukaisi lopulta tien itsenäisyyteen. Jääkäriliike syntyi. Venäjän
sotamenestys romahti ja tsaarin valta kukistettiin maaliskuun vallankumouksessa 1917. Kansan
elinolot olivat suursodan alkaessa kohtuulliset, suomalaiset eivät joutuneet sotarintamalle ja Eurooppaan suuntautuneen kaupan tyrehtymisen korvasi paljolti vienti Venäjälle. Vallankumouksen jälkeen
maa joutui yhä syvemmälle epävarmuuden ja epäjärjestyksen tilaan. Lakot olivat yleisiä, työttömyys
kasvoi ja elintarvikepula paheni. Sata vuotta sitten kesällä 1917 maata johti maailman ensimmäinen
sosialistinen pääministeri Oskari Tokoi. Ei hänkään voinut arvata, mitä seuraava syksy toisi tullessaan. Olen varma, että useimpien vanhempiemme ja isovanhempien mielessä oli suuri huoli
tulevasta. Heidän uskonsa ja pyrkimyksensä parempaan johti itsenäiseen Suomeen, maailman
parhaaseen maahan.
Hannu Saloniemi
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Killan kevätkokous Tammisalossa
Killan kevätkokouksessa oli tänä vuonna uutuuden viehätystä, kun se pidettiin Tammisalon Onnitalossa. Paikka oli jatkona
Irmeli Kärkkäisen 5.4.2017 pitämälle esitelmälle ”Vanhusten hyvinvointi”. Kiltalaisille haluttiin antaa mahdollisuus nähdä,
miten vanhusten hyvinvoinnista huolehditaan käytännössä ja kokoukseen osallistujat saivat samalla mahdollisuuden tutustua
palvelutalotoimintaan. Onnitalo lupaa laadukkaita hoiva-, asumis- ja kuntoutumispalveluja yksityisille ikääntyneille asiakkaille, ja Onnitaloon voi tulla asumaan pysyvästi.
Niinpä kiltamestarimme Kaarlo Männistö tilasi torstaina 20.4. bussin tutulle paikalle Rautatientorin tilauslaiturille Fennian
eteen. Onnitalo sijaitsee arvostetulla merellisellä pientaloalueella Helsingin Tammisalossa. Johtaja Marja Tammisto toivotti
meidät tervetulleiksi Onnitaloon ja johdatti 24 kiltalaista kokoussaliin, jossa talon oman keittiön herkullinen kahvitarjoilu
virkisti meidät kevätkokousta varten. Marja Tammisto lupasi, että kokouksen jälkeen meillä olisi tilaisuus tutustua tarkemmin Onnitaloon.
Kevätkokouksen tärkein tehtävä on esitellä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
kokouksen osanottajille. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Tammisto, sihteeriksi Liisa Maunula ja pöytäkirjan
tarkastajiksi Maija ja Timo Vaarnavuo.
Perinnekillan puheenjohtaja Hannu Saloniemi esitteli viime vuoden toimintakertomuksen, joka on kokonaisuudessaan
julkaistu Kiltaviestissä 1/2017 s. 5–8.
Viime vuoden lopussa kiltalaisten jäsenmäärä oli 303 henkilöä, heistä varsinaisia sotilaspoikia ja pikkulottia oli 263. Kiltalaisten määrä väheni toimintavuoden aikana 27 henkilöllä.
Sotilaspoikien Perinneliitto ry lähetti killoille lausuntopyynnön, joka koski pikkulottien toiminnan esilletuomista näkyvämmäksi. Kiltamme ei puoltanut mitään nimi- ja sääntömuutoksia, sillä killassamme pikkulotat on otettu huomioon jo killan
nimessä ja toimintasuunnitelmassa.
Myös sotilaspoikien perinnettä on tavoitteena edistää. Sen on ottanut tehtäväkseen Tammenlehvän Perinneliittoon marraskuussa 2016 perustettu Pääkaupunkiseudun alueneuvottelukunta.
Killan rahastonhoitaja Jarmo Korhonen esitti vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämä oli 3 850,40 euroa. Alijäämästä huolimatta toiminnan taso on päätetty pitää entisellään. Viime vuonna on kiitettävästi saatu tukimaksuja, mm.
ainaisjäseniltä ylimääräisinä jäsenmaksuina. Apua on saatu myös lahjoituksina. Starckjohannin Säätiö antoi 5 000 euroa
avustusta Kiltaviestin kuluihin, mikä sallii edelleenkin julkaista jäsenlehdestä neljä numeroa vuodessa. Urlus-säätiö on antanut 2 500 euroa lukiolaisten turvakursseja varten painetun ja sähköisen materiaalin tuottamiseen.
Kokouksen päätteeksi meille tarjottiin pieni kevätkonsertti, jota myös Onnitalon asukkaat saapuivat kuuntelemaan. Musiikin
tervehdyttävä vaikutus vanhuksiin tunnetaan Onnitalossa. Kaksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa musiikkia opiskelevaa
nuorta naista, sopraano Laura Juvonen ja pianisti Amanda Sandström esittivät meille kolme kaunista suomalaista laulua.
Saimme iloksemme kuulla Erkki Melartinin Mirjamin laulun, Oskar Merikannon Laula tyttö ja Kullanmurusen. Lopuksi me
kaikki kuuntelijat yhdessä lauloimme Tuuli hiljaa henkäilee ja Oi, muistatko vielä sen virren.
Tutustuminen Onnitaloon sujui iloisen ihastelun merkeissä. Kuuluipa joiltakin killan jäseniltä tiedusteluja mahdollisuuksista
tulla Onnitalon asukkaaksi.
Liisa Maunula
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Killan kevätkokous pidettiin Tammisalon Onnitalossa. Rahastonhoitaja Jarmo Korhonen selostamassa
tilinpäätöslukuja taustanaan kokouksen puheenjohtajaksi valittu Marja Tammisto ja sihteeri Liisa Maunula

Onnitalon johtaja Marja Tammisto tarjoilee kahvia lehtemme toimittajalle.

Kokouksen päätyttyä Laura Juvonen esitti yksinlaulua säestäjänään Amanda Sandström.
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Kiltamme toiminta jatkuu
Killan huono taloudellinen tilanne kävi selväksi Kiltaviestin edellisessä numerossa. Nyt voimme huoahtaa
hetken, sillä tilanne on parempi. Kilta sai Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruunin säätiöltä
huomattavan suuren lahjoituksen Kiltaviestin kulujen kattamiseen. Lahjoituksen turvin voimme jatkaa
lehden julkaisemista neljänä numerona vuodessa. Toinen, hiukan pienempi lahjoitus Urlus-säätiöltä mahdollistaa lukiolaisille suunnattavan perinteemme siirron niin painetussa kuin sähköisessäkin muodossa. Tuo
aineisto on tuotettava tämän vuoden loppuun mennessä. Se on osa kiltamme panosta itsenäisen Suomen
100-vuotisjuhlintaan.
Monin tavoin yhteistyötä kanssamme tehnyt Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor
rf on päättänyt lopettaa toimintansa tämän vuoden lopussa. Tapaamme toki muistopaadella Taivaskalliolla
elokuussa. Sotilaspoikien perinneliiton puheenjohtaja Hannu Luotola on lupautunut pitämään puheen paaden
äärellä. Voimme muistella menneitä ja pohtia tulevaa kahvikupin ääressä Karjalatalolla Taivaskalliolta palattuamme. Haluan kiittää lämpimästi ruotsinkielistä veljeskiltaa ja erityisesti puheenjohtaja Ethel Sandströmiä
yhteistyöstä kuluneina vuosina. Meidän kiltamme toivottaa kaikki ruotsinkieliset pikkulottasisaret ja sotilaspoikaveljet lämpimästi tervetulleiksi kiltaamme jatkamaan yhdessäoloa ja perinteen siirtoa jälkipolville.
Hannu Saloniemi

Kuntoutustietoa pikkulotille
Uudenmaan lottaperinneyhdistys järjestää Lotta Svärd Säätiön maksamaa kuntoutusta lotille ja pikkulotille.
Kuntoutusta saavat kaikki pikkulotat, myös sellaiset, jotka eivät ole lottaperinneyhdistyksen jäseniä. Lottaperinneyhdistys kuin myös Lotta Svärd Säätiö toivovat, että tieto leviäisi, joten antakaa sanan kiertää.
Avokuntoutus
Avokuntoutukseen entinen lotta saa mahdollisuuden vuosittain ja pikkulotta joka toinen vuosi. Tähän kuntoutukseen tullaan omatoimisesti. Tämänhetkinen käytäntö on seuraava: Jaksoon kuuluu 14 kuntoutuskertaa, yleensä
kaksi kertaa viikossa. Kuntosali-, tasapaino- ja vesijumppaharjoitukset kestävät noin tunnin kerrallaan. Lisäksi
jokaiselle tulee yksi jalkahoito sekä kaksi kertaa hieronta. Harjoittelun päälle nautitaan lounas.
Henkisen ja fyysisen vireyden kurssit
Näihin lotat ja pikkulotat voivat osallistua joka vuosi. Lotta Svärd Säätiö ei aseta tähän mitään rajoituksia. Kesto
on kolme päivää ja kaksi yötä. Ohjelma ja liikunta ovat ikäihmisille sopivia, ateriat runsaita ja oma bussikuljetus.
Kaiken kustantaa Lotta Svärd Säätiö.
Näistä kuntoutuksista antaa tarkempia tietoja:
Uudenmaan lottaperinneyhdistys/Riitta Rainio, Schybergsonintie 1 A, 00570 Helsinki,
puh. 050 5599141, sähköposti riitta,rainio at elisanet.fi
Lotta Svärd Säätiö, Mannerheimintie 93 A, 00270 Helsinki, puh. 09-47702886 tai 09-4770288, sähköposti
vanamo.maatta at lottasaatio.fi
Tarvittaessa kiltamme jäsenasiainhoitaja Marika Porras antaa apua. Yhteystiedot löytyvät Kiltaviestin takasivulta.
Muu kuntoutus
Laitoksissa tapahtuvaa noin 10 päivän kuntoutusta ei Uudenmaan lottaperinneyhdistys voi järjestää, vaan sitä
pitää hakea suoraan Lotta Svärd Säätiöltä. Tämä kuntoutusmuoto on vaihtoehto yhdistyksen järjestämälle
avokuntoutukselle. Tähän kuntoutukseen haetaan suoraan Säätiöltä hakemuslomakkeella, jonka voi tilata puhelimitse tai Säätiön kotisivulta www.lottasaatio.fi tai Lottaperinneliiton kotisivulta www.lottaperinneliitto.fi.
Rintamapalvelutunnuksen omaavat voivat hakea Valtiokonttorin kustantamia etuuksia. Niihin kuuluu myös kotiin
saatavat tukipalvelut.
Muu avustustoiminta
Lotta Svärd Säätiö myöntää hakemuksesta avustuksia terveydenhoidollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi silmälasien
6 hankintaan tai hammashoitoon hakijan taloudellisen tilanteen mukaan.

Turvallisuusmääräykset muuttivat turvakurssin luento-ohjelmaa
Kiltaviestissä 4/ 2016 on kuva viime syksyn kurssilaisista istumassa luentosalin rappusilla. Menettely todettiin turvallisuusmääräysten vastaiseksi ja siksi oli välttämätöntä muuttaa kurssin luento-ohjelmaa.
Tämän kevään turvakurssi pidettiin huhtikuun 21. päivänä.
Kurssin käytössä oli kaksi eri luentosalia. Kurssiin osallistujat oli puolestaan jaettu kahteen yhtä suureen
ryhmään, jotka vaihtoivat nopeasti paikkaa luentosalista toiseen. Sotilaspoikaluento pidettiin siis kahdesti
samoin kuin puolustusvoimien esittelykin. Luennoitsijat pysyivät paikallaan, kuulijat sen sijaan siirtyivät
luentosalista toiseen. Näin turvallisuusvaatimukset tulivat toteutetuiksi. Aikataulu säilyi entisellään, koska
kaksi eri luentoa esitettiin samanaikaisesti.
Pidin nämä kaksi peräkkäistä, sisällöltään samanlaista ja tarkoin aikatauluun sidottua luentoa yksin. Tunsin
kyllä ajansiiman viuhuvan varoittavana pääni päällä, kun olin etukäteen saanut vakavan muistutuksen siitä,
että aikataulussa on pysyttävä. Kyllä pysyin, vaikka ensimmäisen luennon viimeisen lauseen kohdalla kuului voimakas ääni: ”Luento on keskeytettävä!” Toista luentoa ei tarvinnut keskeyttää, koska pysyin tarkoin
annetun ajan puitteissa. Näin tehdään, kun ollaan armeijassa.
Yllättävä kysymys
Toisen luennon jälkeen nuori kurssilaistyttö tuli luokseni ja kysyi vakavana, että olenko puhunut esitykseni
aikana totta. Ensin hämmennyin ja kysyin sitten mitä hän kysymyksellään tarkoittaa. Kun en saanut omaan
kysymykseeni vastausta, totesin lyhyesti: ”Kaikki mitä kerroin, on totta.”
Olli Sorvettula

Pikku Pirkon kesämuisto

Pirkko Luostarisen isä oli suojeluskuntapäällikkö, joka antoi tiluksiaan suojeluskuntalaisten harjoituskäyttöön. Joskus harjoituksia pidettiin jopa kotipihalla. Lipunnosto kuului jokaisen harjoituspäivän aloitukseen.
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Kun Špalernajan portit aukesivat
On lauantai maaliskuun 10. päivä 1917 Pietarissa. Špalernajan vankilassa suomalainen
tsaarinvallan vanki Väinö Lindén saa naapurisellistä seinään naputetun viestin, että kaupungissa on syttynyt katukahakoita ja leipämellakoita, kun kaupoissa ei enää ole leipää.
Raitiotievaunutkaan eivät enää kulje. Vallankumous tulee, vakuuttaa viesti.
Špalernajassa oli sillä hetkellä kaikkiaan 73 suomalaista valtiollista vankia odottamassa
oikeuskäsittelyä. Heidän rikoksensa oli valtiopetos, josta rangaistukseksi voitiin tuomita
hirttäminen tai karkotus Siperiaan pakkotyöhän. Heidän päämääränään oli ollut tempaista
Suomi irti Venäjästä.
TILANNE SUOMESSA vuosina 1914 ja 1915 oli ollut todella epätoivoinen. Oli julkaistu erittäin pitkälle menevä venäläistämisohjelma, jonka tavoitteena sanottiin olevan tehdä
Suomesta venäläinen maakunta. Tämä oli synnyttänyt ylioppilaiden piirissä aktivistiliikkeen, jonka tulevan toiminnan äärimmäisenä keinona oli taisteltava elämästä ja kuolemasta Venäjän vihollisten avulla.
Suomen oma armeija oli kuitenkin lakkautettu jo 1905 eikä maalla ollut aseita eikä
valmiutta vapaustaistelua varten. Ydinkysymys oli, että oikealla hetkellä piti olla
käytettävissä sotilasjohtajia, joiden koulutus tapahtuisi maamme rajojen ulkopuolella.
Ensiksi käännyttiin Ruotsin puoleen, mutta sen virallinen puolueettomuus kielsi salaisen
sotilaskoulutuksen Venäjään kuuluvalta Suomelta.
Saksalaiset sotilasviranomaiset suostuivat järjestämään parille sadalle ylioppilaalle
Pfadfinder- eli partiojohtajakurssin. Värväys oli salaista, mutta vielä syksyllä 1915 pääsy
Ruotsin kautta Saksaan sujui varsin helposti. Saksan keisari Vilhelm II allekirjoitti
elokuun lopussa 1915 käskyn, jolla Pfadfinderkurssi laajennettiin vahvennetuksi, noin
2 000 miehen jääkäripataljoonaksi. Lähteminen sotilaskoulutukseen Saksaan oli kuitenkin turvautumista äärimmäiseen keinoon. Jääkärit tulisivat sotimaan Venäjän vihollisen
Saksan puolella, mikä merkitsi valtiopetosta.
Nyt alkoi lisämiehistön hankkiminen. Pääosa oli saatava Suomesta. Siviilit olivat kotimaassa värvänneet lisää vapaaehtoisia, mutta syksyllä 1915 venäläiset santarmit eivät
enää olleet tietämättömiä lukuisista Saksan-matkoista. Uutenavuonna 1916 oli koko
maassa lähes kaikki nimismiehet ja poliisit hälytetty. Myös Lockstedtista oli Suomeen
komennettu jääkäreitä, jotka ottivat osaa etappiteiden järjestelyyn. Špalernajaan heistä
joutui ainakin 13.
KALTERIJÄÄKÄREIKSI alettiin kutsua Špalernajaan vangittuja jääkäreitä ja värväreitä. Koska molemmat ryhmät olivat toimineet päämääränä Suomen itsenäisyys, yhteinen
nimitys sopi näille ”spalerniiteille”.
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Olot Špalernajassa olivat valtiollisille vangeille kurjat. Suomalaiset sijoitettiin yhden hengen selleihin siten, että yleensä heidän naapurissaan oli suomen kieltä osaamaton mies.
Puhuminen toisten vankien kanssa oli ankarasti kielletty, mutta monet vangit opettelivat
morsetuksen. Erityisesti illalla vangit ”keskustelivat” naputellen seinään korva tiiviisti
sitä vasten.
Ruoka Špalernajassa ei erään suomalaisvangin mukaan ollut kulttuuri-ihmisen syötävää:
likavedessä keitettyä silakkaa tai rasvassa uiskentelevia tattariryynejä. Ainoa syötäväksi
kelpaava oli leipä, joka työnnettiin kopin ovessa olevasta luukusta. Väinö Lindén, josta
tuli myöhemmin Suomen sotaväen ylilääkäri, kertoo laihtuneensa 75 kilosta 57 kiloon.
Hän sai kuulla vasta myöhemmin, että tutkintovanki sai ostaa itselleen juustoa, leipää,
voita, sokeria jne. Jos rahaa oli, Špalernajassakin saattoi elää kutakuinkin hyvin.
Valopilkkuna Špalernajan synkkyydessä oli monelle vangille kirjojen saaminen vankilan
kirjastosta. He saivat kerran viikossa, maanantaisin, lainata kolme kirjaa. Itse he eivät
päässeet kirjastoon vaan merkitsivät toivomuksensa luetteloon. Kirjaston valikoima oli
ilmeisesti laaja ja monikielinen, vaikka ei varsin ajankohtainen. Nälkä ja muut ikävyydet
unohtuivat pitkiksi ajoiksi, totesi eräs vangeista.
Kalterijääkärit saattoivat sunnuntaina maaliskuun 11. päivänä Špalernajan muurien sisäpuolellakin todeta, että jotain oli tapahtumassa. Väinö Lindénin sellinaapuri, joka oli ennustanut vallankumousta, tiesi kertoa, että kaupungilla oli ollut vakavia mellakoita. Kauppoja oli ryöstetty ja vankiloihin yritetty tunkeutua vapauttamaan vankeja. Maanantaina
maaliskuun 12. päivänä aamu sujui kuitenkin tavanomaisen aikataulun mukaisesti. Pian
alkaa kuitenkin kuulua kiväärin laukauksia, hurraahuutoja yhä tiheämmin, sitten särkyvien porttien ryminää, kolkutusta ja iskuja. Nyt oli selvää, että kauan odotettu Venäjän
vallankumous oli vihdoin puhjennut.
Avain vääntyy lukossa ja ovi lentää auki. Suomalaisten jälleennäkemisen ilo on vilpitöntä,
ja riemuiten kätellään ja onnitellaan kohtalotovereita. Päätettiin kokoontua yhteen vankilan ulkopuolelle. Aarne Sihvo, jääkäripataljoonan Zugführer (sittemmin jalkaväenkenraali ja puolustusvoimien komentaja) alkoi jaella käskyjä sotilaallisen selvästi ja komensi
jokaisen miehen ulos vankilan pihalle.
Vankila oli sytytetty monesta kohdasta palamaan, ja kaikki tuhoutuu mikä on palavaa.
Rikkinäisistä ikkunoista tulee savua vielä muutaman päivän ajan.
HELSINKI oli samaan aikaan täydellisessä uutispimennossa. Huhuja tosin kantautui, että
Venäjällä oli jotain erikoista tapahtumassa. Sota sujui huonosti ja normaalia kylmempänä
talvena 1916–1917 Pietaria vaivasi pula lämmityspolttoaineesta ja elintarvikkeista. Siellä
käyneet tiesivät kertoa, että kaupungissa vallitsi yleinen levottomuus. Luotettavien tietojen saamiseksi suomalaiset puolueet päättivät lähettää muutamia henkilöitä tutustumaan
tilanteeseen. Väinö Tanner oli mukana sosiaalidemokraattien edustajana, ja hän on kertonut matkasta muistelmissaan (Kuinka se oikein tapahtui, 1957).
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Seurue lähti matkalle maaliskuun 14. päivänä iltajunalla. Yhteys Pietariin ei toiminut
Terijoelta eteenpäin. Koska heidät oli pantu asialle, matkalaiset päättivät kuitenkin toteuttaa sen ja jatkaa vaikka hevoskyydillä. Kun he saapuivat Pietariin 16. maaliskuuta
illalla, kaupunki oli täysin ilman valaistusta, ihmisiä oli paljon liikkeellä ja kaikilla oli punainen rusetti tai nauhanpätkä rinnassa. Aika ajoin kuului kaukaa kivääri- ja konekivääriammuntaa ja kaduilla karautteli ratsuväkiosastoja.
Seuraavana päivänä pastori Artur Malin (joka oli myöhemmin Suomen armeijan sotarovasti) ja hänen vaimonsa ottivat seurueen avosylin vastaan. Pappilaan tuli väkeä kuulemaan uutisia ja kertomaan omista kokemuksistaan. Ilo oli suuri, kun Špalernajasta vapauteen päässeet suomalaiset vangit saapuivat pappilaan tutustumaan tilanteeseen. Rouva
Malin huudahtikin: ”Vi har haft en så härlig revolution!”
Lauantaina 17. maaliskuuta seurue katsoi saaneen asiansa hoidetuiksi ja päätti palata
kotiin. Rata oli korjattu ja junayhteys palautettu. Seuraavana aamuna he olivat jo
Helsingissä.
KOTIMATKALLE mahdollisimman pian oli kalterijääkärien toive. Suomen rautatieasemasta tuli heidän tukikohtansa. Sinne he hakivat Krestyn vankilan sairaalasta toverinsa,
jotka olivat saaneet Špalernajan huonon ruuan aiheuttamana keripukin ja muita sairauksia. Kalterijääkärit asuivat aluksi tyhjissä junavaunuissa, kunnes rautatieläiset ottivat
heidät koteihinsa. Ruokaa he saivat rautatieläisten ravintolasta.
Vallankumouksen kolme ensimmäistä päivää olivat sekasortoisia, mutta valtakunnan
duuma oli julistautunut väliaikaiseksi hallitukseksi ja sai tilanteen hallintaansa. Huhuttiin,
että suomalaisten vapauttaminen oli ollut erehdys ja heitä pidettiin edelleen saksalaisten
vakoilijoina. Oli päästävä nopeasti pois Pietarista. Osa lähti Suomeen ensimmäisellä
toimivalla junalla maaliskuun 17. päivänä, muut jäivät vielä odottamaan seuraavan päivän
junaa – varmuudella ei tiedetty, oliko rata jo kunnossa.
Osa Špalernajan vangeista pakeni heti Ruotsiin. Lähes kaikki Suomeen jääneet joutuivat uudelleen Katajanokan vankilaan, josta he myöhemmin keväällä pääsivät vapaiksi
prokuraattori P. E. Svinhufvudin taitavien neuvottelujen ansiosta.
Liisa Maunula
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Minä ja musiikki – ajatuksia ja muistikuvia
Sota-aika ei aina ollut vain pelkkää sotimista. Tilalle tarvittiin jotain muuta, jotain
inhimillisempää, kauniimpaa ja sellaista, mikä antoi sijaa myös onnentunteelle – lyhyellekin. Syntyi sota-ajan musiikki, ei vain Suomessa vaan kaikkialla sotaa käyvissä
maissa. Ja mitä ihmettä tapahtuikaan! Monista suomalaisista kevyen musiikin säveltäjistä ja sanoittajista tuli jopa kansainvälisesti kuuluisia. Samoin kuuluisuutta saivat myös
muusikoista ja eturivin laulajista mm. Matti Jurva, A. Aimo ja Georg Malmsten. Saksassa
saatettiin myös sanoa, että Die Musik kennt keine Grenzen eli musiikki ei tunne rajoja.
Hyvin tuttua on varsinkin vanhemmalle väestölle se, että Karhumäen rintamaradion kuuluttajaa Tapio Rautavaaraa kuunneltiin rintaman kummallakin puolella.
Jospa olisikin lähetetty Moskovaan ennen varsinaisia neuvotteluja kevyen musiikin pioneerina huippuorkesterimme Dallapé! Olisikohan suhtautuminen suomalaisiin muuttunut
myönteisemmäksi? Neuvostoliitto oli lähettänyt Viroon ennen ratkaisevia neuvotteluja
suuren joukon eri alojen taiteilijoita – muusikkoja, balettitanssijoita, laulajia, mieskuoron
– korostaakseen maansa kulttuurin ja taiteen korkeaa tasoa. Myöhemmin Viro miehitettiin! Armeijat ratkaisevat sodan, mutta pieni ihminen soittaa ja laulaa – jos voi – Savonmuan Hilimaa ja Niin kaunis on luoksesi kaipuu.
Poikasena kuuntelin aina pää radiossa kiinni Helsingin Messuhallissa järjestettyjä toivekonsertteja. Parhaat kotimaiset esiintyjät olivat paikalla, muusikkojen lisäksi kaskun
kertojia ja huumorin taitajia kuten sotamies Möttönen. Saksasta oli ainakin kerran
esiintymässä laulaja Ilse Werner. Mahdollisesti hän lauloi myös iskelmän Wir machen
Musik eli me teemme musiikkia. Hän oli maansa eturivin iskelmälaulajia – aina iloinen
ja sirpakka. Merkittävin tuon ajan saksalaisista iskelmistä oli Lili Marlen. Siitä tuli sotaa
käyvissä maissa yhteinen, kulovalkean tavoin levinnyt kappale, todellinen huippuhitti.
Melodialtaan surullinen laulu kuvaa nuorta vahtisotilasta kasarmin portilla ja hänen
tunteitaan rakastamaansa tyttöön. Laulaja Lale Andersen tulkitsi laulun yksinkertaisella,
mutta selkeällä tavalla. Äänenväri oli hyvin persoonallinen. Muissa lauluissaan hän ei
enää yltänyt samaan tasoon. Huvittavaa on todeta, että britit myös levyttivät oman versionsa tästä laulusta. Heidän laulunsa oli tunnelmaton, karkea ja rienaava. Tätä ja muitakin saksalaisia iskelmiä kuunneltiin ja levytettiin myös Suomessa. Saksalaisilla oli
kuitenkin orkesterien taso parempi kuin meillä, mutta Vili Vesterisen taituruutta he eivät
varmasti haitarinsoitossa saavuttaneet.
Eräs pidetyimmistä valssilauluista oli ja on edelleen Kodin kynttilät. Sen suomensi Usko
Kemppi. Sävellys ei ole suomalainen, kuten erheellisesti usein luullaan. Sovituksen teki
George de Godzinsky, lempinimeltään Gode. Hän oli silloin ja sodan jälkeenkin kenties
monipuolisin ja tuotteliain suomalaisen viihdemusiikin älykkö, joka sekä sävelsi että
sovitti. Kodin kynttilöiden yhteydessä on aina mainittava laulutrio Harmony Sisters. Kotkalaiset Valtosen sisarukset, Vera, Maire ja Raija, lauloivat moniäänisesti aivan erikoisen
pehmeästi ja musikaalisesti. Mitään vastaavaa en ollut kuullut ennen enkä myöhemminkään. Goden sovitukset loivat pohjan hyvälle esitykselle. Kodin kynttilät on antanut monelle suomalaiselle oman kodin lämmön tunteen vaikeinakin aikoina – varsinkin
sotureille siellä jossain. Tango Pieni sydän laulusirkka Maire Valtosen esittämänä oli eräs
kauneimmista lauluista. Säestyksestä vastasi Dallape-orkesteri 1939. Sota-aikana käytet-
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tiin parhaita saatavilla olevia taiteilijoita. Näistä mainittakoon oopperassa sodan jälkeen
esiintynyt Antti Koskinen, nimimerkillä Sulo Sala. Hänen esittämänsä laulu oli tango Suo
mulle hymysi, Maria vuodelta 1944.
Suomen armeijan vallattua jatkosodassa uusia alueita Itä- Karjalassa Gode sävelsi valssin Äänisen aallot, jonka Georg Malmsten upeasti lauloi. Näin haluttiin nostaa itsetuntoa
menestyksen myötä kotirintamalla. Kenties kaikkein tunnetuin sävellys sota-ajalta on
Eldankajärven jää, johon sanat kirjoitti Erkki Tiesmaa, Königsbergin yliopiston suomen
kielen lehtori. Muiden muassa Korsukuoro sekä A. Aimo levyttivät tämän suosikin.
Isänmaallisista lauluista merkittävin on mielestäni Heikki Klemetin sanoittama ja sovittama Oi kallis Suomenmaa. Laulu on mieskuoron esittämänä tosi sykähdyttävä. Laulu
levytettiin mieskuoro Finlandian laulamana ja tietysti Heikki Klemetin johtamana. Kuunnellessani laulua on mieleeni tullut ajatus, että kuinka moni laulajista aavisti pian joutuvansa sotaan, monet koskaan palaamatta takaisin kotiin. Laulun aikaansaama tunnelma on
herkkä, liikuttava ja syvällinen.
Tutustuminen sota-ajan lauluihin antaa hyvän käsityksen siitä, mitä Suomen kansa syvimmissä toiveissaan silloin kaipasi. Kirje sieltä jostakin, Kirje isältä, Pienet kukkivat kummut ja Sankarin kehtolaulu saattoivat edes hieman antaa lohdutusta omaisen menetyksen
hetkenä.
Vuosina 1940–1942 levytettiin joukko sota-ajan propagandalauluja. Levytykset tehtiin
pääasiallisesti Berliinin studioissa. Levykokoelma Molotohvin koktaili sisälsi Reino
Palmrothin eli Pallen tuotantoa. Reippaita ja rytmikkäitä marssilauluja ja sotakupletteja.
Molotohvin koktailin levyesittelyn on tehnyt arvostamani Maarit Niiniluoto. Hän on kirjoittanut letkeään, humoristiseen tapaan tuota mennyttä aikaa hienovaraisesti kohdellen.
Näyttelijä Einari Ketola loi Pallen ideoiman huumorihahmon Korpraali Möttösen, jolle
hän itse kirjoitti monologit ja laulujen sanat. Pääsipä Möttönen myös hokemansa mukaan nimettyyn kokoillan elokuvaan Niin se on poijaat (1942). Möttönen oli sanavalmis
savolainen humoristi, yksi sotavuosien suosituimpia esiintyjiä, kirjoittaa Maarit Niiniluoto. Sodan jälkeen olen itse nähnyt Möttösen livenä Punaisen Myllyn revyyssä. Hän
oli näyttelijänä paljon muutakin kuin vain Möttönen, mutta niin vain kävi, että teatterit
karsastivat häntä myöhemmin eikä työpaikkaa herunut. Niin kävi monelle muullekin mm.
Pallelle, joka joutui marssilaulujensa ja ryssäntappoviisujensa takia eritoten vasemmiston
hampaisiin. Ura armeijassa katkesi ja radiotyö loppui. Palle oli monipuolinen riimittelijä.
Toisaalta on arveltu, että herätteet luoda näitä hurjempia sanoituksia tulivat Pallen esimiehiltä. Laulut oli kirjoitettu huumori silmäkulmassa kuten esim. Vanjat juoksee niin, että
tossut tulta lyö tai Silmien välliin tai Njet Molotov, valehtelet enemmän kuin itse
Bobrikov.
Olen kertonut eräitä muistikuvia nuoruuteni radionkuunteluhetkistä. Yhä vielä, tänäänkin,
kuuntelen musiikkia – luvattoman äänekkäästi joskus – nauttien rentouttavasta hetkestä
lempimusiikkini parissa. Itse olen pääasiallisesti klassisen musiikin ihailija. Nautinhan
minä toki kevyestä musiikistakin. Juha Vainion iskelmien sanoituksista löytyy elämänfilosofiaa, ja monen viisun melodia on todella tarttuvaa.
Matti Seppä
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Kaatuneiden muistopäivä 21.5.2017

Espoon Sotaveteraanit ry:n ja Espoon ruotsinkielisen veteraaniyhdistyksen edustajat laskivat yhteisen
seppeleen kaatuneiden muistopäivänä 21.5. Espoon tuomiokirkon hautausmaalla sijaitsevien sankarihautojen äärellä olevan muistomerkin juurelle. Kuvassa seppelenauhan tervehdyksen lukee kiltamme
kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula.

Muistotilaisuus Taivaskalliolla
Perjantaina 25.8. kello 13 kokoonnumme muistopaadelle, missä tavanomaisin menoin
kunnioitamme sotilaspoikien ja pikkulottien työtä sotien aikana. Tilaisuudessa puhuu
myös Sotilaspoikien perinneliiton puheenjohtaja Hannu Luotola.
Tilaisuuden jälkeen siirrymme kahvittelemaan Karjalatalolle.
Onko Taivaskalliolle nouseminen osallistumisen este? Ota yhteys Marika Porrakseen
puh. 040 528 7397. Autoilevat veljet pyrkivät auttamaan.
Tervetuloa yhteiseen kesätilaisuuteemme!
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2017
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00
Perjantai 25.8.

Muistotilaisuus Taivaskalliolla
Katso erillinen ilmoitus.

Keskiviikko 6.9.

100-vuotiaan tasavaltamme vaiheita
Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen.

Keskiviikko 20.9.

Killan syysretki
Katso erillinen ilmoitus.

Keskiviikko 4.10.

Väistämätön valinta – Neuvostoliiton ja Suomen suhteet kylmän
sodan aikana
Dosentti Erkki Teräväinen.

Keskiviikko 18.10.

100-vuotiaan tasavaltamme alkutaipaleelta
Professori Martti Häikiö.

Keskiviikko 1.11.

Suomalaista heraldiikkaa – ja vähän muunmaalaistakin
Dosentti Jussi Tuovinen.

Torstai 23.11.

Killan syyskokous
Kutsu seuraavassa Kiltaviestissä.

Lauantai 2.12.

Killan pikkujoulu
Kutsu seuraavassa Kiltaviestissä.

Kutsu killan syysretkelle
Keskiviikkona 20. syyskuuta teemme syysretken Herttoniemen kartanon museoon.
Tutustumme kartanon historiaan, joka on samalla Herttoniemen kaupunginosan historiaa.
Lähtö kello 9.30 Rautatientorin tilausliikenteen laiturista Fenniaa vastapäätä.
Tutustuminen museoon alkaa kello 10 ja noin kello 11 siirrymme lounaalle.
Noin kello 12 nousemme bussiin ja palaamme Rautatientorille.
Matkan hintaan 30 € sisältyy kuljetus, lounas, sisäänpääsy museoon ja opastus.
Ilmoittautuminen 13.9. mennessä Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776 tai
Hannu Saloniemelle puh. 0400 701 533.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Asser Hiltunen, Aimo Kivekäs ja Juha Orava.
Kaita polku kaivolta ovelle
nurmettuu.
Ikkunan edessä
pystyyn kuivunut omenapuu.
Reppu naulassa ovenpielessä,
siinä linnunpesä.
Kun olen kuollut, kun olen kuollut.
Kesä jatkuu. Kesä.
Lauri Viita: Onni
Viimeinen sikermä, 1965

MERKKIPÄIVIÄ
95 VUOTTA
Suutarinen Oiva

90 VUOTTA
23.8.2017

85 VUOTTA
Aittasalmi Jorma
Jämsen Lauri
Korhonen Sakari
Koski Toivo
Kärjä Antti
Lappalainen Veikko
Leppä-Martela Seija
Nikkarinen Erkki

9.6.2017
16.9.2017
21.7.2017
5.6.2017
11.6.2017
21.6.2017
11.7.2017
15.8.2017

75 VUOTTA
Häyhtiö Jaakko

UUSI JÄSEN
Lastikka Anna-Maija

ERONNEET
Dahl Raili
Hämäläinen Pentti
Pulli Eero

Antikainen Pauli
Argillander Toivo
Muinonen Esko
Myllärniemi Kimmo
Ristimäki Aarne
Seppänen Voitto

28.9.2017
25.7.2017
15.9.2017
7.8.2017
18.9.2017
4.9.2017

80 VUOTTA
Korhonen Jarmo

19.6.2017

60 VUOTTA
24.9.2017

Sorvettula Jari

17.7.2017

Nyt on Suomen suloin aika
nyt sen luonto kukoistaa
Nyt sen kaikuu laulun taika,
Väinön kannel kajahtaa.
Katso kuinka järvet hohtaa
Suomen sulojärvet nuo.
Lehtoloista sua kohtaa
tuoksut, joita kukat luo.
Lehto loistaa, linnut laulaa
linnunkielin su loisin
Suomalainen myöskin laulaa
Suomen kielin suloisin….
Aina Irene Mendelin (1864–1944)
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

HYVÄ KILTAJÄSEN!
OLETKO MUISTANUT MAKSAA JÄSENMAKSUSI?
KATSO OHJEET: KILTAVIESTI 1/2017!

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

