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TOIMITUSKUNTA
VEIKKO LEPISTÖ,
SEPPO WUORI
OLLI SORVETTULA,
RAIMO BERKAN ,
JYRKI PORRAS
KANSIKUVA
Albert Edelfeldtin maisema (Maamme)
Totuuden runon kotimaa,
maa tuhat järvinen,
miss` elämämme suojan saa,
sa muistojen, sa toivon maa,
Ain` ollos, onnees tyytyen,
vapaa ja iloinen.

Oi maamme järvin tuhansin,
maa rehti runojen,
sä ranta elon mainingin,
maa huomisen, maa muinaisin,
oot vapaa, varma, iloinen
myös aikaan köyhyyden.

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

Hyvät kiltaveljet ja –sisaret
Englantilainen kirjailija ja journalisti Malcolm Muggeridge (1903) on murjaissut monia aforismeja ja yksi osuvimmista on, että ”vanhuuden iloja on luopua tietyistä asioista.”
Saamistani hyvistä neuvoista viisastuneena päätin luopua monista luottamustehtävistä ja
yksi näistä oli maineikkaan perinnekiltamme puheenjohtajan tehtävä. Katsoin päätöstä
tehdessäni, että perinnekiltamme toiminnallinen ja energinen jatkuvuus pitää olla ”johtoportaan” tasolla nuorempien sotilaspoikaveljien ja lottatyttöjen harteilla. Jäsenistömme
kaikkinainen tuki ja toimintaideat ovat ensiarvoisen tärkeitä ja viimeistään sääntömääräinen syyskokous antaa uusine henkilövalintoineen tähän suuren mahdollisuuden. Nyt tarvitaan tärpättiä! Noh, ainakin ravimiehet tietävät että minne? Sydäntäni lähellä on edelleen
kannattajajäsenet, kuten on myös sotaveteraani yhdistyksillä. Toistuva huomio pitäisi vahvana kohdistaa esimerkiksi reservin nuoriin upseereihin, aliupseereihin ja kotiutettaviin
varusmiehiin. Partiolippukunnat ovat myös yksi tällaisista kohteista. Toimintaan tarkoitetuista varoista, joskin ne ovat huolestuttavan pienet, pitäisi irrottaa jokin summa jäsenhankintatyöhön ja perinnetyömme aktivoimiseen. Minulla on tunne, ehkä virheellinen, että perinnetyömme ja sen julkisuuteen edelleen tuoma tärkeys on osoittamassa taantumisen
merkkejä ja tämä jos mikään, olisi suuri vahinko. Valtiotieteen tohtori ja sosiologian dosentti Sari Näre on tuonut esille ja myös meille vinkkinä, että ”sodan tunneperintö tulee
kartoittaa tutkimusohjelmalla” ja ihmettelee muun muassa, että ”miksi lasten ja nuorten sotakokemuksista vaikeneminen on ollut niin syvää?” Peräänkuuluttamassaan
tutkimuksessa on mainitsemisen arvoinen kohta sotilaspojista ja pikkulotista. ”Suojeluskuntatyössä militarisoinnin kohteena olleet sotilaspojat ja pikkulotat saatettiin sodan jälkeen leimata ns. vapaaehtoisina sotahulluiksi. Tämän on täytynyt tuntua kohtuuttomalta monien uhrausten jälkeen esimerkiksi ilmatorjunnassa ja kaatuneiden
evakuointikeskuksissa.” Kuten huomaamme niin työsarkaa on riittämiin niin perinnekillallemme vaikka jonkinasteisessa yhteistyössä tohtori Sari Näreen kanssa. Tätä perinnetyö ei voi ainoastaan kuulua maamme sotilaspoika- ja pikkulottien perinnekilloille vaan tässä tarvitaan vahvana Sotilaspoikien Perinneliiton tukea, kuten jo tuo nimikin velvoittaa.
Olemme merkittävästi mukana Töölöntorinkatu 2:n auditorion museohankkeessa. Älkäämme kuitenkaan tehkö tästä tervetulleesta toteutuksesta museoituvia sotilaspoikia ja
lottatyttöjä vaan kannustava potku virikkeitä antavaan toimintaan. Esitelmä- ja luentotilaisuudet auditoriossa ovat aina olleet hyviä, mutta elävöittämään toimintaamme pitäisi sisältyä muun muassa moninaiset retket tutustumisineen, teatterit ja virkistystoiminta. Kuntoutukseen on liittynyt jo 10-vuoden ajan Eestin Pärnu ja Viking-kylpylä. Tätä suosittua traditiota pitäisi jatkaa ja nyt siten, että bussi kuormineen lähtisi vaikkapa Rautatientorinkadun
tilausliikenteen laiturista ja toisi vetreän väkemme samaan paikkaan takaisin. Keväällä
2008 kylpylämatkallemme osallistuivat Inkerin – Suomalaisten ja Karjalaisten Heimoveteraanien yhdistyksen veljet ja sisaret. Matkastamme tuli ikimuistettava. Ehdottaisin, että
kevään 2009 matkaa (kuka ryhtyy hoitamaan?) tarjottaisiin perinnekiltamme lisäksi kaikille
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistyksille. Tällä asialla tiedotteineen on kiire.
Minulla on ollut todella hienoa teidän seurassanne. Olen teille kaikille tästä hyvin kiitollinen, että olette kestäneet minua näinkin monta vuotta ja kertaakaan ei ole tilaisuuksien
yhteyksissä heitetty tomaateilla tai kananmunilla. Tästä rohkaistuneena lupaan, että ilmestyn mahdollisuuksien mukaan eri tilaisuuksiin kavereitteni joukkoon ja valehtelen, jos en
tunnusta, että Sotilaskotisisarien maittavat munkkikahvit on myös melkoinen vetonaula.
Toivotan teille kaikille mitä kauneinta syyskesän jatkoa ja vahvaa terveyttä ja runsaudensarvellisen voimaa viemään perinnekiltamme vahvaa isänmaallista asiaa kasvavalla voi-

malla eteenpäin. ”Kallis lemp’ on, kallis koti, kallis arvo, kunnia; Halvat kuitenkin ne
kaikki isänmaan verralla!”
Helsingissä 4 päivä elokuuta 2008
Tervehtien
Seppo Wuori
PÄÄTOIMITTAJAN KOLUMNI HAMINA TATTOO 2008
Terveiset Tattoosta. Olinhan siellä minäkin, jo kahdeksatta kertaa. Tänä vuonna Tattoo vietti 10vuotisjuhlaa. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma alkoi vuonna 1998 satamamakasiineissa.
Kun Haminan bastioni, jonka ruotsalaiset rakennuttivat1700-luvulla saatiin entisöityä ja saneerattua, juhlat siirtyivät sinne. Se on erinomainen paikka erilaisten juhlien järjestämiseen, koska akustiikka on erittäin hyvä. Esitykset tapahtuvat kentällä, jota korkeat vallit suojaavat. Vallit antavat
hyvän kaikupohjan esityksille.
MIKÄ ON TATTOO ? Siihen antaa vastauksen puolustusvoimien komentaja amiraali Juhani Kaskeala. Taidokkaasta kuviomarssista ja korkeatasoisesta soitannollisesta sisällöstä muodostuvat tattooesitykset edustavat alan näyttävintä osaamista. Tattoo-esityksissä yhtyvät sotilasmusiikkialan
suoritukset nautinnollisiksi ja harmonisiksi taideteoksiksi. Soittokuntien esittämä musiikki ja siihen
rytmitetty kurinalainen ja täsmällinen liike kuvaavat sotilaallista toimintaa parhaimmillaan. Tuo
kuvaus ei tarvitse tulkintoja se puhuttelee itsessään.
Tämän vuoden Tattoossa olivat sotilassoittokunnat Unkarista, Venäjältä, Ruotsista, Liettuasta ja
Hollannista sekä Suomesta kaksi soittokuntaa. Mainittakoon, että venäläisillä ja suomalaisilla olivat
esityksissä mukana “kivääritemppuryhmät”. Ruotsalaisilla oli mukana soittokunnan 18 hevosta.
Pääministeri Matti Vanhanen oli pääkutsuvieraana loppukonsertissa nykyisen naisystävänsä kanssa.
Hamina Tattoon toiminnanjohtaja Sanna Gango sanoo, että heidän kilpailuvalttinsa kansainvälisilläkin areenoilla on pitäytyminen sotilasmusiikissa, Soittokunnat ympäri maailmaa, soittokuntien
musiikillisen osaamisen monipuolinen hyödyntäminen sekä konserttien ja tapahtumien korkea taso
ovat Hamina Tattoon keskeisintä sisältöä.
Edellä mainitut soittokunnat esiintyivät myös Helsingissä Senaatintorilla. Soittokunnat pitivät viikon aikana omia konserttejaan puistoissa, maneesissa ja torilla. Sotilasmusiikilla - niin kuin musiikilla yleensä - rakennetaan paitsi omaa identiteettiä, myös ihmisten välistä ystävyyttä ja yhteenkuuluvaisuutta. Musiikin kieli rakentaa siltoja niin yksilöiden kuin kokonaisten kansakuntien välille.
Myös Hamina Tattoo-tapahtuman syvin olemus ja merkitys piilee tässä, mistä seuraava esimerkki:
Finaalissa, johon osallistuivat kaikki soittokunnat, esitettiin mm. Suomalaisen ratsuväen marssi 30vuotisessa sodassa, Jääkärimarssi ja Porilaisten marssi. Myös venäläinen soittokunta oli esiintymässä. Harasoo!
Maininnan arvoinen on Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan ohjelma, joka oli omistettu sotiemme veteraaneille. Tippa tuli silmäkulmaan, kun soittokunta soitti tutun Oi kallis Suomenmaa ja
virren Jumala ompi linnamme, joka myös laulettiin. Tattoo päättyi perinteelliseen poistumismarssiin Muistoja Pohjolasta.
Nähdään kahden vuoden kuluttua - jos eletään
Veikko Lepistö
Päätoimittaja

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Enlund Lars, Fritz Helmer, Luopajärvi Allan,
Parvio Pentti, Tanskanen Teppo ja Terho Aarre.
MERKKIPÄIVIÄ
Kiltamme vanhin Mikko Laitakari täyttää 90 vuotta marraskuun 28. päivänä 2008.
85 VUOTTA
Salo Tuomas

15.12.2008

80 VUOTTA
Salojoki Jaakko
Kankkunen Ilpo
Kauranne Jouko
Kettunen Aarni
Kolehmainen Esko
Lepistö Kerttu
Huovinen Pentti

80 VUOTTA
Hiironen Matti
Riisalo Olavi

9.10.2008
25.10.2008
4.11.2008
30.10.2008
19.11.2008
16.12.2008
20.12.2008

21.12.2008
24.12.2008

75 VUOTTA
Ylä-Kotola Olavi
Riikonen Raimo
Väätäinen Seppo
Sundman Stig

2.10.2008
9.10.2008
16.11.2008
1.12.2008

Kiltaan on jäseniksi hyväksytty:
Elo Seppo, Jäsen Lauri, Metsäkonkola Ulla, Nyrkiö Juhani ja Peuraniemi Aaro.
Sotilaspoikaristi on myönnetty:
Seppo Elolle ja Juhani Nyrkiölle.
Ainaisjäseniksi ovat siirtyneet:
Hämäläinen Pentti, Korvenpalo Olli, Roiha Matti ja Saariluoma Matti.
TOIMINTAA, TOIMINTAA
LOKAKUU
Keskiviikko 1.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Toisen maailmansodan parhaat hävittäjälentäjät. Evl Tapio Skog on listannut kaikki.
Keskiviikko 15.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Miten Suomi syntyi.
Dosentti Annakaisa Korja Helsingin yliopiston Seismologianlaitokselta esitelmöi.
MARRASKUU
Keskiviikko 5.11. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Santahamina sodan ja rauhan saari.
Eversti Jarmo Nieminen kertoo mm missä ensimmäiset helsingiläiset asuivat.
Keskiviikko 19.11. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta. Killan sääntömääräinen
syyskokous.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN

WÄHÄJOULUJUHLA

Kiltamme perinteikäs ja suosittu wähäjoulujuhla vietetään
lauantaina 29.11.2008 klo 16.00 alkaen
Otaniemen meri- ja rajavartijakoulun sotilaskodissa
Kivimiehentie 2 Espoo
(Fonectan puhelinluettelo karttalehti 20, ruutu H1)
Sotilaskotisisaret tarjoilevat maittavan jouluaterian
aitoine kinkkuineen, peruna-, porkkana- ja lanttulaatikoineen
ja ”kystä kylläisyyttä” lisää rosolli ja graavisuolattu lohi.
Palojen painikkeeksi olut tai viini.
Maukas jälkiruoka + kahvi & konjakki tai likööri
kruunaa kulinaarisen nautinnon.
asevelihintaan 30 € per nenuli
Baari mahdollistaa oman lompakon suomat lisäjuomat
Tutusti jouluinen ohjelma
Iloisen mielen lisäksi
tuo tulessasi jotain arpajaisia varten.

Ilmoittautuminen on tärkeää ja
se on tehtävä viimeistään 15.11.2008 mennessä:
Kari Kerstinen puh 09 242 4917 ja 0500 152 855
tai
Kaarlo Männistö puh 09 872 4232 ja 050 568 0776

Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 29.11. klo 15.30

Tervetuloa kaikki iloiset sotilaspojat ja lottatytöt!
Kutsu koskee myös stadin syttskarien,
Sotilaspojat 1941-1944 ja
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor jäseniä

Lähde Pärnuun hoitamaan kuntoasi

MATKA ON AVOIN KAIKILLE SUOMEN PIKKULOTILLE, SOTILASPOJILLE JA SOTAVETERAANEILLE
PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN
PERINNEKILTA RY
järjestää jo perinteikkäät terveyskylpylämatkat Viron Pärnuun
19.4. - 26.4.2009 sunnuntai – sunnuntai
Jo kymmenennen kerran kohotamme kuntoamme ja jälleen
tutussa ja kodikkaassa Kylpylähotelli Viikingissä
Paikkoja on varattu 50 ja kaikki otetaan huomioon
ilmoittautumisjärjestyksessä. A- B-ja C taloista
on varattu kahden hengen huoneet,
huonejako talojen kesken on vielä vahvistamatta
Hinta

529 euroa / hlö AB-puolella
559 euroa / hlö C-puolella
Lisämaksusta 1- hengen huone A-talossa 120,ja A- talon solussa 70,-

Hintaan sisältyy

- bussikuljetus Helsinki – Pärnu –Helsinki
- laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki
- majoitus kahden hengen huoneissa valitussa
huoneluokassa
- täysihoito kylpylässä
- lääkärin määräämä hoitopaketti 2-3 hoitoa /
päivä ma- pe ja 2 hoitoa la
- suomea puhuvan oppaan palvelut

Matkan vastuullinen järjestäjä Seniormatkat Oy – Ykkösmatkat
Hoida kuntoasi ja ilmoittaudu 7.12.2008 mennessä:
Kari Kerstinen puh. 09-242 4917, 0500 15 2855
e-mail: kari.kerstinen@pp.inet.fi
TERVETULOA !

TERE TULEMAST

POIKIEN KERHON TILAISUUDET
Kuukausiesitelmät Vanhankirkon seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B
8.10.2008 klo 13.00
14.11.2008 klo 13.00
10.12.2008 klo 13.00

Muuttuva sota, majuri Jyri Raitasalo
Suomalainen sotataito, majuri Marko Palokangas
Neuvostovakoilu Suomessa sotien aikana, maj Vladimir Paschin

Muut veteraanitilaisuudet
Sunnuntaina 21.9.2008 klo 12.00 veteraanien rauhan päivän kävely Käpylän urheilupuistossa. Veteraanit haastavat nuoremmat kävelemään.
Sunnuntaina 9.11.2008 klo 15.00 Helsingin kulttuuritalolla Aseveli-ilta, Sota-ajan laulujen
konsertti. Tilaisuudessa esiintyvät mm. Pohjois-Kymen Sotilaspoikien kuoro ja orkesteri
sekä Helsingin Sotaveteraanikuoro. Ohjelma 15 €.
Traditiongillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf.
kutsuu
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta r.y:n jäseniä
lokakuun 1 p:nä klo 18,00 entisen suojeluskuntatalon suuressa auditoriossa, Töölötorinkatu 2 järjestettävään elokuvaesitykseen
KOMMANDO NORD
Saksalainen sukellusvene Suomen vesillä tammikuussa 1945
Huom!

Ainoastaan killan jäsenille.

Sotilaspoikalaatan luovutustilaisuus 16.6.2008.

UUSITUN SEINÄLAATAN PALJASTUS 16.5.2008

Kiltaviestissä 2-2008 oli painovirhe,
jota toimitus pahoittelee.
Tapio Moilanen juhlisi 9.8.3008
1070 vuotista taivaltaan.

Kokouskutsu
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona marraskuun 19. päivänä 2008 klo 13.00
Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
Tarjoilu alkaa klo 12.30. Siihen kuuluu kahvi tai tee sekä pulla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä määrätyt asiat
1
2

Kokouksen avaus. Hallituksen varapuheenjohtaja.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
yksi tai useampi sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden
-

toimintasuunnitelma
tulo- ja menoarvio
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi

5

Valitaan hallituksen puheenjohtaja tehtävästä eronneen puheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle.

6

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.

7

Päätetään missä lehdessä kokouskutsut julkaistaan.
Hallitus

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekilta ry
Vuoden 2009 toimintasuunnitelma
Yleistä
Vuosi 2009 on killan 16. toimintavuosi. Toiminnan perusrakenne säilyy tulevana toimintavuotena ennallaan. Mielenkiintoiset, runsaasti kuulijoita keränneet esitelmätilaisuudet jatkuvat entiseen tapaan Helsingin sk- talon auditoriossa, jonka aula tosin on merkittävästi muuttunut meidän kaikkien iloksi ja
ylpeydeksi.
Yhteistyö
Jo useita vuosia jatkunut läheinen yhteistyö sotaveteraanijärjestöjen kanssa
on killalle merkittävä toiminta-alue. Veteraanit tarvitsevat lisääntyvässä määrin apuamme ja sen antamiseen kilta ja sen jäsenet varautuvat.
Kilta on tehnyt kuluvan vuoden aikana kiinteää yhteistyötä Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd- piirin kanssa. Myös tämä työ jatkuu seuraavan vuoden aikana.
Matkat, retket ja vierailut
Kilta pitää yllä vanhaa perinnettä järjestämällä Wähäistä suuremmat pikkujoulujuhlat sekä mahdollisuuksien mukaan kylpyläretken Viroon.
Kilta järjestää myös syysretken yhdessä sovittavaan mielenkiintoiseen paikkaan ja vierailun pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan kohteeseen.
Pysyvä näyttely auditorion aulassa
Pysyvä näyttely sk-talon auditorion aulassa käsittelee Helsingin Suojeluskuntapiirin historiaa. Tähän historiakatsaukseen sisältyvät suojeluskuntien lisäksi
lotat, pikkulotat ja sotilaspojat. Näyttely saattaa tarvita oman kiltamme osalta
muutoksia tai lisäyksiä tulevana toimintavuotena ja kilta pyrkii varautumaan
niihin ja toimimaan tarvittaessa.
Perinnetyö
Kilta on aloittanut keväällä 2008 pidetyn ”koeluennon” jälkeen luento- yhteistyön Helsingin maanpuolustuspiirin kanssa. Esityksiä jatketaan säännöllisesti
ja korkeatasoisesti piirin järjestämillä lukiolaisten turvakursseilla ja tarvittaessa myös kouluilla.
Killan hallitus

Kaksi museovanhusta. Wuoren Seppo ja amerikkalainen White Halftruck puoliteleketju kuorma-auto Hämeenlinnan Tykistömuseon pihalla.
Tällaisella veli Seppo veti 1949 KTR 4:ssä saksalaista 152 mm:n kenttähaupitsia
m 1940.

Hyvät kiltaveljet ja –sisaret. Lähettäkää toimitukselle kuvia
ja muistelotekstejä sotilaspoika ja lottatyttö ajoilta tai työelämästänne. On aina mukava katsella ja muistella omia aikoja.
Aika vierii ja muistot katoavat –
kerätään ne yhdessä talteen !
Jos Sinulla perinnekiltamme jäsen tai ystävilläsi on muistojen kätköissä tai kirjallisessa
muodossa tietoja pikkulottien tai sotilaspoikien toiminnasta silloin kauan sitten, ole ystävällinen ja kerää muistot paperille ja lähetä ne sekä valmiit kirjoitukset osoitteeseen:
Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki
Perinnekillan hallitus kiittää jo etukäteen kaikista tiedoista, pienistäkin.
Jos saamme riittävästi materiaalia, voimme koota niistä julkaisun.

Pentti Vähäsarja
Oheinen teksti on osa
pioneerien HAKKU -lehdessä olleesta
artikkelista "Sotilaspoikana suora on tieni"….

Oma sotilaspoikataustani – kassun sotilaspojat Riihimäen Varuskunnassa

Luokkakuvamme
Ylärivissä vasemmalta: 2. Eero Noros, 3. Pentti Vähäsarja, 5. Jaakko Hirvonen, 6. Pekka Löyttyniemi, 9. Pekka Somervirta, 11. Markku Heikkilä.
Keskellä vasemmalta: 1.Talteen tyttö, 2. Pirkko Heikkilä, 3. Kaarina Välimäki, 6. Anja Noros.

Isät olivat rintamalla. Äidit paimensivat vilkkaita lapsikatraitaan – ehkä hiukan huonolla
menestyksellä.
Lähemmäs sata 10 – 16 vuotiasta poikaa ja tyttöä – niin kutsutut kasarmin kakrut – touhuaa omissa riennoissaan Riihimäen kasarmialueella ja ympäristön metsissä. Urheillaan,
kilpaillaan, yövytään metsässä nuotiolla sekä rakennetaan majoja, joihin kalusteiksi sopivat kasarmin tallilta haetut rekien ja kärryjen nahkatyynyt. Ratsastetaan – aivan luvallisesti
– joskus aamusta iltaan sotasaalishevosilla, joita aitaukset olivat tulvillaan. Ja niin kauan,
että yksi katkaisee kätensä pudottuaan hevosen selästä ratsastaessaan aitauksessa pillastuneen hevoslauman keskellä.
Kasarmin taustan metsissä räjähtelee. Trotyyliähän löytyy kasarmialueella olevasta Merivoimien varikosta, ruudista puhumattakaan. On hauskaa kokeilla minkälaisia kraattereita
saadaan aikaan tai kuinka vanhat lahonneet harjoituskorsut kestävät räjähdysvoimia.
Kymmenvuotiaan käsissä 200 grammaa trotyylikappale nallikoloineen on mielenkiintoinen
”saippuapala”, ihan kokeilun arvoinen.
Syksyn pimeitä iltoja kasarmin asuntoalueella valaisee joskus kahdentoista valopistoolipatruunan samanaikainen valo, jonka aiheuttajia päivystävä upseeri turhaan etsii.
Kiväärin ja pistoolin laukauksia kuuluu usein ja päivittäin – aivan yllättävistäkin paikoista;
pihoilta ja varsinkin metsästä. Kaikkia aseitaan isät eivät toki ole vieneet rintamalle. Pojilla
niitä riittää ja jos ei riitä, löytyy joutilaita kivääreitä telineissään. Ja ovathan olemassa myös
ne omatekoiset tussarit. Jotkut ympäristön isäntämiehet valittavat tyhjästä; luoteja kuulemma satelee joskus navetan tai talon seiniin. Niinhän voi joskus käydä, kun nuori maanpuolustaja kokeilee isänsä asetta ja treenaa ampumista metsässä.

Tuntumaa sodasta saadaan, kun juostaan kranaatinheittimien kovapanosammuntojen aikana poikki maalialueen, yli Hatlamminsuon. On jännää.

Sotilaspojat yhteiskuvassa
Ylärivissä vasemmalta: Keijo Koskinen, Jaakko Hirvonen, Ilkka Typpö, Markku Heikkilä, Eero Noros, Veikko Pirhonen, Matti Mäki, Ilpo Salonen,
Reino Kinnari. Keskellä vasemmalta: Jouko Sammal, Pentti Kinnari, Antti Vähäsarja, Olavi Vatilahti, Reino Vuorinen, Esko Pörhölä. Eturivissä
vasemmalta: Ossi Taari, Erkki Nuortti, Pentti Vähäsarja, Tenho Haarala, Pekka Somervirta, Eero Eskelinen. Nojaamassa: Pirkko Kinnari.

Kaikkeen edellä esitettyyn mukavaan touhuun näytti tulevan loppu, kun aikuiset saivat
vuonna 1942 päähänsä järjestää ohjattua mielekästä toimintaa kasarmin pojille. Tätähän
se osittain aiemmin oli ollut; mielekästä touhua. Omien rientojen ohessa tunsi vastuuta
perheestään ja läheisistään, mutta myös laajempi sota-ajan yhteisvastuun käsite oli tuttu ja
hyväksytty. Toimittiin myös sen mukaisesti. Leikki ja kepposet olivat tärkeitä mutta ei tärkein osa poikien harrastuksista.
Vuoden 1942 keväällä perustettiin Riihimäen kasarmille sotilaspoikien alaosasto poikasten
muka ”arveluttavien” harrastusten ohjaamiseksi hyödylliseen ja kehittävään suuntaan.
Saatuamme alkajaisiksi ruskean sotilaspoikasuikan sekä lumitalkoolaisten sinisen leijonakuvioisen käsivarsinauhan alkoi ohjattu koulutus tuntua jotensakin siedettävältä, vaikka
suikan ”ryssänruskea” väri harmittikin.
Ensisäikähdyksen jälkeen mielet rauhoittuivat, tulihan poikaosaston johtoon aluksi tuttu
veikko Kalevi – kakruista vanhimpia ja järkevämpiä – ennen asepalvelukseen ja rintamalle
lähtöään.

Hänen johdossaan kasarmin poikien mestaruuskisat talvi- ja kesälajeissa sekä tiheään
toistuvat suunnistuskilpailut toivat lisää varmuutta kasarmin poikien maastotaitoihin.
Ampumaurheilukaan ei jäänyt menneiden aikojen harrastukseksi.
Kaikenlainen keräystoiminta omaksi tai kotirintaman tarpeeksi oli mielekästä toimintaa kuten aiemminkin; ei haluttu olla muita sotilaspoikaosastoja huonompia vaan ilman muuta
parempia. Yhteishenki oli mahtava. Kerättiin pihkaa, pajunkuorta, käpyjä ja voikukan juuria, paperia, pulloja, marjoja, sieniä ja tähkäpäitä. Hoidettiin myös omaa kasvimaata, sillä
kasarmilla sai kaiken joutomaan ottaa hyötykäyttöön.

Sotilaspojat pienessä kuvassa
Ylhäällä vasemmalta: Olavi Vatilahti, Arvi Prinkkilä, Veikko Paksujalka, Jouko Sammal. Keskirivissä vasemmalta: Tenho Haarala, Pentti Kinnari.
Eturivissä vasemmalta: Jaakko Hirvonen, Eero Noros, Veikko Pirhonen, Reino Kinnari, Pentti Vähäsarja.

Valtakunnallisissa romunkeräystalkoissa siirrettiin kerran suurin innoin kasarmin radan
vierellä ollut arvometalleja sisältänyt romukasa Riihimäen keskustan keräyspisteeseen.
Keräyksen päätyttyä koko Riihimäen alueelta saatu romumäärä siirrettiin samaan paikkaan, josta omat romukuormamme olivat lähtöisin. Merivoimien varikon heitteillä ja unohduksissa ollut romukasa teki siten vain edestakaisen matkan kauppalan keskustaan. Suurentunut romukasa oli sitten entisellä paikallaan sodan loppuun asti kenenkään siihen
enää kajoamatta.
Kesäöinä kasarmin sotilaspojat suorittivat ilmavalvontaa parivartioina. Muutaman pohajn
kokemuksiin liittyi myös osallistuminen desanttijahtiin kasarmin takametsissä.
Kaikki päättyy aikanaan, sotakin. Monet järkyttävät sota-ajan tapahtumat jäivät lähtemättömästi kasarmin poikien mieliin. Niistä kaikkein katkerimmaksi koettiin valvontakomission
jäsenten ensimmäinen vierailu Riihimäen kasarmialueella.
Kymmenvuotiaan poikasen valatilaisuudessa vuonna 1942 muitten kasarmin poikien kera
totisina ääneen lausuman sotilaspoikavalan sanat jäivät soimaan pysyvästi mieleen jonkinlaiseksi elämänohjeeksi, jopa niin, että myöhemmin sotilasvalan jälkeen en ole katsonut
tarvitsevani velvollisuuden täyttämisen tehosterokotukseksi muita valoja.
Sotilaspoikavala kuului:
Sotilaspoikana suora on tieni, olkoonpa tehtävä suuri tai pieni. Kodin ja uskonnon puolesta
lähden taistohon Suomen ja vapauden tähden.

VETOOMUS, VETOOMUS,VETOOMUS, VETOOMUS, VETOO….

Sotiemme Veteraanit keräys

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

HAVINAA HISTORIAN KELTAISILTA LEHDILTÄ
Otteita 27.5.1939 Kargosizdat kustantamon (Petroskoi) julkaiseman
kirjan УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФИНСКОГО ЯЗЫКА eli
Opetuskirja suomen kielen oppimiseen sivulta 49. Teoksen kannet
ja nimiölehti ovat venäjänkieliset, mutta sisältö lähes kokonaan
suomea. Sotilaspojat ja lottatytöt voivat itse päätellä, että mihin ”vapautusarmeija” jo toukokuussa -39 tähtäsi.
Kylän tiedustelu
”Sanokaa, olkaa hyvä, montako taloa on tässä kylässä? Montako varakasta ja montako köyhää? Missä työskentelevät talonpojat? Montako hevosta on kylässä? Montako miestä? Onko kylässä kauppa? Saako sieltä ostaa rehuja? Mistä saa ostaa heiniä
ja olkia? Missä asuu kylän vanhin?
Onko kylässä sotaväkeä? Milloin? Mistä päin he tulivat ja mihin päin menivät? Miten
kauan he viipyivät kylässä? Paljonko heitä oli? Montako upseeria oli? Millaisia aseita? Kuinka monta tykkiä ja konekivääriä oli siellä? Oliko kylässä jalkaväkeä vai ratsuväkeä? Paljonko oli ratsuväkeä ja hevosia? Olivatko hevoset hyvässä kunnossa? Miten vihollisen sotaväki suhtautui teihin? Miten kylän asukkaat suhtautuivat sotaväkeen?
Sotavangin kuulustelu
Tulkaa tänne!
Rauhoittukaa, ei teidän tarvitse mitään pelätä.
Mikä sotilasarvo teillä on?
Oletteko te jefreittari vai aliupseeri?
Mistä rykmentistä (pataljoonasta, komppaniasta, joukkueesta) olette?
Kuka on teidän komppanianne komentaja?
Mikä on hänen nimensä, sukunimensä?
Onko hän kaaderi- vai reserviupseeri?
Montako joukkuetta teidän rykmentissänne on upseerien käskyn alaisina?
Oletteko te yliaikainen?
Missä varuskuntanne, taloissa vaiko kenttämajoituksessa?
Milloin te olitte vakinaisessa palveluksessa ja missä rykmentissä?
Milloin teidät kutsuttiin armeijaan?
Onko komppanianne tarkka-ampuja vaiko konekiväärikomppania?
Onko joukkueessanne suuria menetyksiä (vaurioita)?
Montako miestä on joukkueessanne, komppaniassanne?
Montako tarkka-ampuja osastoa on joukkueessanne?
Mitä mallia on teidän kiväärinne ja pistoolinne?
Montako tarkka-ampujaa on osastossanne?
Onko teidän kiväärinne vuoden 1898 mallia?
Jotta sillä lailla kieliopiskelusta.

Seppo Wuori

KILPAILUTEHTÄVÄ 3 / 2008
”Minä muistan oikein hyvin tämän näyttelijän. Me tapasimme helmikuussa 1940 aivan sattumalta Tukholmassa. Minä olin ostamassa Falukorvia, surströmmingiä ja ruotsalaista akvaviittia ja tällä näyttelijällä oli joku esiintyminen Ruotsi-Suomi jääpallomatsin yhteydessä
Tukholman stadionilla. Sen verran on tuota dementiaa, että nimi ja yksityiskohdat eivät tule
enää mieleen”.
Jotta kersantti Puustinen Kiltaviestin latomosta pääsisi hiemankin hajulle, niin auttakaa
kaveria virkistämään muistiaan.

Oikeat vastaukset 5.11.2008 mennessä osoitteeseen:
J Porras
Ratapihantie 9 D 1, 00520 Helsinki
040 5627916
e-mail jkporras@kolumbus.fi

YKSI SOTA MONTA TULKINTAA
Suomen Sota 1808-09

Käsinpä tätä karhua ei voitu kukistaa
ja lähin mies se luodilta hänt` aina varjoaa;
mut ryssäin kiihtyy rohkeus, kun toivo heikkenee;
nyt Sandels saapuu, huomaapi kuin Dufva ottelee.
”Hyv` on”, hän huudahtaa ”niin,kas niin, sa poika urhoinen
äl` yli päästä perhanaa, niin vielä hetkinen!
Noin suomalainen taistelee, se vasta soturi.
Avuksi, pojat rientäkää, tuo meidät pelasti”.
suom Paavo Cajander

Ei tämän jätin kaataminen käsin käynytkään,
ja ampujilla aina oli omat edessään.
Vain raivo ajoi vihollista käymään käsiksi,

kun samassa jo Sandels saapui, Svenin
huomasi.
”Noin noin” hän huusi. ”Hyvä poika pidä puolesi!
Ne perkeleet ei päästä saa tuon sillan herroiksi!
Kas siinä meillä suomalainen, joka taistelee
nyt kaikki apuun, pelastaja tuolla ottelee
suom Juhani Lindholm

Suomen Sodan 200-vuotisjuhla on nostanut esiin Runebergin jo moneen kertaan kuolleeksi manatun runokokoelman Fänrik Ståls sägner. Viime vuonna ilmestyi Juhani Lindholmin mestarillisesti suomentama Vänrikki Stålin tarinat Ensimmäinen kokoelma. Tänä
vuonna ilmestyi Vänrikki Stålin tarinat Jälkimmäinen kokoelma. Tämän lehden kansikuvaan liittyen on sivulla 2 esimerkit kahden loistavan suomentajan, Paavo Cajanderin ja
Juhani Lindholmin tulkinnasta Maamme-runon toiseksi viimeisestä säkeistöstä.
Myös kuvataiteilijat ovat omalta osaltaan tehneet Suomen Sodasta omia tulkintojaan. Tunnetuin on varmaan Albert Edelfeldtin Vänrikki Stålin kuvitus. Mauri Kunnas on paitsi tunnettu ja rakastettu lasten kirjojen tekijä myös loistava suomalaisen kulttuurin tulkki. Hän
”salakuljettaa” lapsille tietoa suomalaisen kirjallisuuden klassikoista, historiasta ja kansantieteestä hauskalla ja valloittavalla tyylillään. Tutustukaapa suvun nuorimmaisten kirjahyllyyn. Sieltä löytyvät varmasti niin Koiramäen Martta ja Ruuneperi kuin Seitsemän koiraveljestä tai Tyrvään tuhotusta kirkosta kertova Koiramäen joulukirkko.

