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PEKKA SALORANTA
JARMO KORHONEN
MARIKA PORRAS
OLLI SORVETTULA

  
      

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

Sodat ja kärsimykset
Neljäkymmentä- ja viisikymmentälukujen historiankirjoissa kerrottiin runsaasti sodista. Kirjojen
sivuilla oli mainintoja kuninkaista, keisareista, kardinaaleista ja sotapäälliköistä. Rajat siirtyivät ja
ihmisiä tuhoutui tuhansittain.
Peloponnesolaissota käytiin noin neljäsataa vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Sota oli raaka ja
tuhoisa. Sodan päättäneen meritaistelun voittaja, Sparta, harjoitti hävinneitä kohtaan julmaa terroria. Sieltäkö Eurooppa tuon tavan sai? Noin 200 vuotta myöhemmin alkoi sitten Aleksanteri Suuren
sotien aika. Siitä lähtien sodat ovat jatkuneet näihin päiviin asti lähes tauotta.
Euroopan synkät vuodet alkoivat 1933, jolloin Josif Stalin nälkiinnytti tietoisesti Neuvosto-Ukrainaa. Näin kertoo Timothy Snyder tänä vuonna Suomessa julkaistussa kirjassaan Tappotanner. Hän
toteaa myös, että Stalin ja hänen hallintonsa oli kahdeksan vuoden aikana ennen vuotta 1939 nälkiinnyttänyt kuoliaaksi ja ammuttanut yhteensä noin neljä miljoonaa ihmistä Neuvosto-Ukrainassa,
Neuvosto-Valko-Venäjällä ja Leningradin alueella. Neuvostoliitto oli vielä 1930- luvulla ainoa
valtio, joka harjoitti massamurhapolitiikkaa. Vuoden1939 jälkeen Hitlerin terrorin uhrien lukumäärä
saavutti Stalinin uhrien lukumäärän.
Kirjassa esitetty ”Tappotanner” ei ole muuttumaton, vaan se muuttuu rajoiltaan sotatilanteen muuttuessa. Elokuussa 1941 siihen kuului edellisessä kappaleessa mainittujen maiden lisäksi Baltian
maat ja osa läntistä Venäjää. Kirjoittaja ei koskaan lukenut Suomea ”Tappotantereeseen” sen säilytettyä itsenäisyytensä talvisodassa. Urheutensa ansiosta Suomi välttyi tuhoisilta puhdistuksilta.
Sodanjälkeiset tapahtumat Neuvostoliittoon (IVY) kuuluvien valtioiden alueella olivat pöyristyttäviä. Tapahtui väestön pakkosiirtoja, murhia ja karkotuksia. Yksi esimerkki tällaisesta toiminnasta
on ”Operaatio Länsi”, joka toteutettiin Neuvosto-Ukrainassa. Kun edellinen, samankaltainen operaatio nimeltään ”Itä”, oli päättynyt Puolassa, neuvostoliittolaiset antoivat käskyn länsiukrainalaisten karkottamisesta Siperiaan ja Keski-Aasiaan. Yli 76 000 ukrainalaista karkotettiin vain muutaman päivän aikana lokakuussa 1947 gulagiin.
Neuvostojohdon ruokahalu kasvoi syödessä. Vuoteen 1949 mennessä Stalin oli karkottanut kaikkiaan noin 200 000 ihmistä kolmesta pienestä Baltian maasta. Kaikkien Molotov–Ribbentrop-linjan
itäpuolella sijanneiden kolmeen kertaan vallattujen maiden tavoin nuo kolme Baltian maata olivat
1945 Neuvostoliittoon liittyessään menettäneet suuren osan eliitistään ja kirjan mukaan todellisuudessa merkittävän osan koko väestöstään. Kirjaa ei ole helppo lukea. Siinä on paljon yksityiskohtia ja jopa yksityisten henkilöiden kertomuksia. Kirjan kartat ovat harmaita ja usein epäselviä. Kertomus etenee edestakaisin kulkien ja paikasta toiseen hyppien. Se ei kuitenkaan ole kirjoittajan vika, vaan se johtuu yhtäaikaisten tapahtumien suuresta määrästä.
Teoksen yli seitsemänkymmentä sivua käsittävä lähdeluettelo on todella kunnioitettavan laaja.
Tunnen tänä päivänä syvää myötätuntoa paljon kärsinyttä Ukrainaa kohtaan.
		
Olli Sorvettula
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja
pikkulottien perinnekilta ry

		

		

Killan sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 20. päivänä marraskuuta
klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23, Helsinki.

		

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat.
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Valitaan kokouksen puheenjohtaja, yksi tai useampi sihteeri ja kaksi 		
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
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Päätetään hallituksen jäsenten määrä sääntöjen 5§:n mukaisesti.
(5§ Perinnekillan toimintaa johtaa perinnekillan syyskokouksessaan
valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6–8 muuta jäsentä.)

		
5
			

Valitaan erovuorossa olevan hallituksen puheenjohtajan tilalle
puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
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Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan
seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
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Päätetään missä lehdessä kokouskutsut julkaistaan.
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Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Kokouksen päättäminen.

			

Kahvitarjoilu puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

			

Killan hallitus

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekilta ry

				

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma
Vuosi 2015 on killan 22. toimintavuosi. Vuoden hallitustoimintaan tulee merkittävästi
vaikuttamaan killan kevätkokouksessaan 10.4.2014 hyväksymä sääntömuutos. Hallituksen
jäsenmäärä pienenee syyskokouksen tekemään päätökseen perustuen 2–4 jäsenellä. Killan
perinteiseen toimintaan tämä sääntömuutos ei kuitenkaan vaikuta.
Yhteistyö
Kilta jatkaa yhteistyötään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kanssa. Kilta on piirin
kannattajayhdistys ja edustajamme on sotaveteraanipiirin hallituksessa.
Valitsemamme veteraaniyhteyshenkilö tulee toimintavuoden aikana huolehtimaan siitä, että
avustamme veteraaneja lippulinnojen muodostamisissa ja muissa tapahtumissa heidän pyyntöjensä mukaisesti.
Kilta jatkaa myös jo kiinteäksi muodostunutta yhteistyötään Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa.
Perinnetyö
Perinnetyön perustan on jo usean vuoden ajan muodostanut lukiolaisten turvakursseilla
pidetyt sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta kertovat luennot. Näitä luentoja tulemme
jatkamaan myös tulevan toimintavuoden aikana.
Luennot
Kiltamestarin ansiokkaaseen työhön perustuvat keskiviikkoluennot tulevat jatkumaan edelleen. Osanottajien määrän hiljalleen pienentyessä seuraamme ohjetta: ”Ottakaa ystävänne
mukaan”.
Tapahtumat ja retket
Syys- ja kevätretket säilyvät ohjelmassamme. Vietämme toimintavuoden aikana myös
perinteistä ”Wähäjoulua”. Tavoitteena on, että syyskesän tapahtuma Taivaskalliolla muistopaatemme äärellä saa toiminnassamme enemmän huomiota.
Helsingissä 3.9.2014
Killan hallitus
5

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry

						
Talousarvio 2015				
						
							
Varsinainen toiminta		
Tuotot 				
3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut		
3020 Retki- ja juhlatuotot			
3110 Kahvitustuotot				
Tuotot yhteensä				
						
Kulut					
4100 Retki- ja juhlakulut			
4101 Liittopäivät / liittokokous		
4110 Kiltaviesti				
4120 Posti- ja toimistokulut -300,00
4121 Kirjanpito				
4130 Pankkikulut				
4111 Kotisivut				
4150 Kuukausi- ja vuosikokouskulut
4160 Perinnetyö				
4161 Ansiomitalit ja muistamiset		
4400 Sotilaspoikalehti / liittomaksu
4550 Muut kulut				
Kulut yhteensä			
Toiminnan tuotto-/kulujäämä		
						
Varainhankinta				
Tuotot 				
5010 Ilmoitukset				
5040 Lahjoitukset				
5050 Kirja- ja tarvikemyynti		
Tuotot yhteensä					
						
Kulut					
6110 Kirja- ja tarvikeostot			
6060 Varaston muutos			
Kulut yhteensä				
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
						
7010 Korkotuotot				
Tulos ennen poistoja

10750,00
3600,00
700,00
15050,00

9120,10
3348,00
643,50
13111,60

9706,00
3300,00
650,00
13656,00

8580,00
3000,00
650,00
12230,00

-4000,00
-100,00
-4500,00
-297,60
-200,00
-100,00
-120,00
-900,00
-200,00
-440,00
-4700,00
0,00
-15560,00
-510,00

-6268,29
-46,94
-4317,27
-300,00
-646,75
-43,00
-159,20
0,00
-20,58
-740,39
-4656,00
-2710,54
-19906,56
-6794,96

-3300,00
-150,00
-4200,00
-300,00
-200,00
-100,00
-120,00
-900,00
-200,00
-300,00
-4500,00
0,00
-14270,00
-614,00

-3300,00
-150,00
-4500,00
-300,00
-60,00
-150,00
-100,00
-100,00
-200,00
-4200,00
0,00
-13360,00
-1130,00

200,00
300,00
500,00
1000,00

400,00
2000,00
254,35
2654,35

200,00
300,00
200,00
700,00

200,00
500,00
200,00
900,00

-400,00
-100,00
-500,00
500,00

-95,10
-313,25
-408,35
2246,00

-100,00
-100,00
-200,00
500,00

-100,00
-100,00
-200,00
700,00

10,00

3,26

5,00

5,00

0,00

-169,01
-50,00
2750,00		

-50,00

0,00

-1964,71

				

8010 Kaluston poistot			
8110 Varauksen poisto		
						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			
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Talousarvio Tilinpäätös Talousarvio Taousarvio
2013
2013
2014
2015

4545,7

-159,00

-475,00

Taivaskalliolla elokuisena maanantaina 25.8.2014
Aamu valkeni sateisenharmaana tuona syksyisenä maanantaina. Tummat pilvet peittivät taivaan ja sade ropisi ikkunoihin. Oli nopeasti etsittävä riittävät sadevarusteet.
Mieleen nousi pelko siitä, että huono sää rajoittaisi voimakkaasti osanottajien määrää.
Olimmehan muuttaneet Taivaskalliolla pidettävän tilaisuuden ohjelmaa monipuolisemmaksi sekä juhlallisemmaksi ja toivoimme myöhäiskesän tapahtumaan suurta osanottajamäärää. Olimme myös suunnitelleet katoksen hankkimista juhlatilaisuuden ajaksi,
mutta sen vuokraaminen osoittautui kohtuuttoman kalliiksi.
Kun saavuimme muistopaatemme luokse, havaitsimme, että koko nurmikkoalue lipputangon ympärillä oli täynnä kaikenlaista roskaa. Näkymä oli todella masentava.
Nuoriso oli jättänyt tälle päivälle tyypilliset jälkensä, eikä puisto-osasto ollut
huolehtinut tämän kauniin ja arvokkaan alueen siivoamisesta. Teimme kaikkemme,
että ympäristö saataisiin mahdollisimman siistiksi tilaisuuden alkuun mennessä.
Kun kello sitten lähestyi kahta, sade lakkasi yhtäkkiä aivan kokonaan. Tilaisuus alkoi
lipun nostolla harmaiden pilvien alla, mutta poutaisena. Kun suuri lippu sitten hulmusi
korkean lipputangon huipulla, soitti ylikersantti Markus Virtala trumpetilla Fredrik
Paciuksen sävellyksen Sotilaspoika. Se sai mielemme virittäytymään juhlatunnelmaan
säästä ja ympäristöstä huolimatta.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n toiminnanjohtajan, Rauno Loukkolan puhe
oli juhlan kohokohta. Olihan se ensimmäinen tilaisuudessamme vierailevan henkilön
pitämä puhe Taivaskalliolla. Hänen esityksensä osoitti suurta asiantuntemusta ja
lämmintä suhtautumista meihin sotilaspoikiin ja pikkulottiin. Kuuntelimme sitä hiljaa
ja keskittyneesti.
Kiltojen puheenjohtajien esitettyä tervehdyksensä ja laskettua sinivalkoisen kukkakimpun muistopaatemme äärelle neljä kunniamerkein varustautunutta airutta suoritti lipunlaskun. Sen jälkeen ylikersantti Virtala soitti trumpetillaan oman ehdotuksensa mukaisesti Taneli Kuusiston Uuno Kailaan runoon alun perin kuorolle säveltämän laulun
”Suomalainen rukous”. Sen ensiesitys oli Helsingin ensimmäisen pommituksen aattona Messuhallissa vuonna 1939. Sävelmän historiallinen tausta ja sen kaunis sävelkulku
saivat monen kuuntelijan silmät kostumaan.
Olli Sorvettula
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Puhe muistopaaden äärellä 25.8.2014
Tämä vuosi on muistojen vuosi.
Sarajevon laukauksista, jotka johtivat ensimmäisen maailmansodan syttymiseen, on kulunut sata
vuotta. Tuo sota on lähempänä meitä, kuin arkielämässä tulemme ajatelleeksi. Vanhempamme elivät
tuon sodan aikana lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Se ei voinut olla jättämättä jälkiä heidän elämäänsä.
Se heijastui myös meihin tunteina ja muistoina, jotka sekoittuivat itsenäisyystaisteluiden aiheuttamiin tunnepatoutumiin vanhempiemme mielissä.
Suurista itsenäisyytemme pelastaneista torjuntataisteluista on puolestaan kulunut 70 vuotta. Me
tunnemme olevamme osa noita taisteluita ja juuri niistä muistopaatemme kertoo harmaana ja jylhän
vaatimattomana.
Lähihistoriaamme liittyy myös sukulaiskansamme kohtalot. Kahdenkymmenenviiden vuoden takainen ihmisketju oli osa Viron itsenäistymisprosessia.
Emme olisi voineet vuosi sitten tämän patsaan luona kuvitella, että Eurooppa saattaisi vielä nytkin
olla vihan, väkivallan ja petollisuuden maanosa. Tämän kesän tapahtumat synnyttivät ristiriitaisia tunteita, ja ne toivat mieleen Mainilan laukaukset ja Katynin upseerimurhat. Niihinkin liittyi
julmuutta, valhetta ja väkivaltaa. Nyt tiedämme totuuden näistä tapahtumista. Valhetta vastaan on
kuitenkin aina ollut vaikea puolustautua, koska totuus ei koskaan täysin saavuta irti päässyttä valhetta.
Suomen puolustuskykyä on tämän päivän teknistyneessä maailmassa kansalaisten vaikea arvioida.
Sen voimme kuitenkin uskoa ja ymmärtää, mitä kenraali Hägglund totesi televisiohaastattelussa:
”Suomi on maa, jonka sotilaat puolustavat isänmaataan valmiina antamaan henkensä sen vapauden
puolesta.” Uskon, että tunsimme samoin ollessamme sotilaspoikia ja pikkulottia Suomen kohtalonvuosina.

Olli Sorvettula

Vid minnesstenen 25.8.2014
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Ärade Soldatgossar och Flicklottor
Krigsveteraner och Lottor
Alla deltagare i uppvaktningen
Vi gläder oss åt att också i år få samlas här vid minnesstenen på den historiska platsen högt över
Helsingfors. Om ett par år firas Finlands 100-åriga självständighet och planeringen av festligheterna
har redan satts igång på olika håll i landet.
De här lämningarna, som vi kan se omkring oss här på berget, är konkreta krigsminnen. De har
ingått i det luftvärnssystem som med sin spärreld skulle skydda staden vid bombardemangen under senaste krig. Därför restes vår minnessten just här för att hedra försvarsberedskapen under

den tidsperioden och för att berätta om den insats som då gjordes för att bidra till landets fortsatta
självständighet tillsammans med alla andra.
Moder Teresa uttrycker i sin bok med några enkla rader det vi vill få sagt just här:
Det du tillbringar år med att bygga upp, kan någon rasera på en natt,
Bygg ändå!
Det goda du gör idag, kommer kanske att vara glömt imorgon,
Gör gott ändå!
Ge världen det bästa du har, det kanske inte räcker till,
Ge de bästa du har ändå!
Gå inte alltid dit vägen leder, gå istället där ingen väg finns,
Och lämna spår!
Ja, spår vill vi lämna, som tack för minnesvärda stunder som denna och dessutom vill vi ge styrka
till de yngre att gå på sin väg med tro på framtiden.
Med önskan om en god fortsättning till er alla och tack för att ni kom.
Ethel Sandström
TMSF

Ethel Sandström ja Olli Sorvettula.
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Yläkuvassa Olli Sorvettula ja Ethel Sandström, alakuvassa Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n
toiminnanjohtaja Rauno Loukkola.

Sotilaspoikien Perinneliito ry:n XXII liittokokouksessa
Savonlinnassa 22.8.2014 tehdyt päätökset
* Liittokokous hyväksyi vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
* Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
* Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin ylimääräisen liittokokouksen koollekutsuminen tarvittaessa.
* Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan 12/6 eurossa.
* Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kuusi ja varajäsenten määräksi kolme.
* Liittohallitukseen valittiin Juha Eronen Haapajärveltä, Mårten Holmberg Vaasasta,
Y. A. Korhonen Kajaanista, Kosti Rasinperä, Porista, Mikko Temisevä Rantasalmelta ja Eino
Tenhunen Joensuusta.
* Varajäseniksi valittiin Tuulo Lehtinen Lahdesta, Erkki Välimaa Tampereelta ja Yngve
Sundqvist Helsingistä. Kolmanneksen erovuoroisuudesta hallitus päättää arpomalla.
* Atte Kaskari kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi.
* Pentti Seppälä Turusta kutsuttiin liiton kunniajäseneksi.
* Puheenjohtaja Atte Kaskarille myönnettiin ero liiton puheenjohtajuudesta hänen elämäntilanteensa ja heikentyneen yleiskuntonsa vuoksi.
* Uuden hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja Eino Tenhunen vastaa
puheenjohtajuudesta, kunnes liittokokous valitsee uuden puheenjohtajan.
						

*

Uusi liittohallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen uuden puheenjohtajan valitsemiseksi. Liittohallitus pyytää kiltoja tekemään ehdotuksensa uudeksi liittopuheenjohtajaksi.
Oman kiltamme on ehdottanut liiton puheenjohtajaksi rahastonhoitajaamme Hannu Saloniemeä.
Arne Lindholm
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75 vuotta sitten
Elokuun 23. päivänä tuli kuluneeksi 75 vuotta Neuvostoliiton ja Saksan välisen hyökkäämättömyyssopimuksen solmimisesta. Sopimuksen allekirjoittivat Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop ja Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatśeslav Molotov, joiden nimissä sopimus tunnetaan.
Sopimuksen salainen lisäpöytäkirja koski läheisesti myös Suomea, mutta siitä ei poliittinen johtomme ollut
tietoinen käydessään syksyllä 1939 Neuvostoliiton kanssa tuloksettomia neuvotteluja rauhan säilyttämiseksi.
Lisäpöytäkirjan sisältö oli jo toisen maailmansodan päättyessä läntisten tutkijoiden tiedossa, sillä yhdysvaltalaiset joukot olivat löytäneet siitä otetun mikrofilmin. Yhtään alkuperäistä kappaletta sopimuksesta ei
ole löydetty, mutta sen kopio löytyy Deutsches Historisches Museumin kokoelmista. Neuvostoliitto kielsi
koko lisäpöytäkirjan aina vuoteen 1989 asti, jolloin presidentti Mihail Gorbatśov tunnusti sen olemassaolon.
Samassa yhteydessä Venäjän duuma tuomitsi sen. Tässä yhteydessä asia tuli laajemmin suomalaisten tietoisuuteen.
Oheinen käännös lisäpöytäkirjasta on julkaistu mm. kirjassa Risto O. Peltovuori, ”Saksa ja Suomen 		
talvisota” (Otava 1975). Lähteenä mainitaan ”Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945. 		
Serie: D: 1937–1947. VIII, s.129.
					

Salainen lisäpöytäkirja

Saksan valtakunnan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen hyökkäämättömyyssopimuksen
allekirjoittamisen johdosta ovat kummankin osapuolen allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat käyneet
äärimmäisen luottamuksellisia keskusteluja kummankin osapuolen etupiireistä Itä-Euroopassa. Nämä keskustelut ovat johtaneet seuraaviin tuloksiin:
1. Alueellis-poliittisen uudelleenjärjestelyn sattuessa Baltian maihin (Suomi, Viro, Latvia, Liettua) kuuluvilla alueilla muodostaa Liettuan pohjoisraja silloin Saksan ja SNTL:n etupiirien rajan. Samalla tunnustetaan
molemmin puolin Liettuan intressi Vilnan alueeseen.
2. Alueellis-poliittisen uudelleenjärjestelyn sattuessa Puolan valtioon kuuluvilla alueilla rajoitetaan Saksan ja
SNTL:n etupiirit kulkemaan suunnilleen jokien Narew, Veiksel ja San linjaa.
Kysymys siitä, pitävätkö molemminpuoliset intressit itsenäisen Puolan valtion säilyttämistä toivottavana ja
miten tämä valtio tulisi rajata, voidaan lopullisesti selvittää vasta myöhemmän poliittisen kehityksen kuluessa.
Joka tapauksessa molemmat hallitukset ratkaisevat tämän kysymyksen ystävällisessä yhteisymmärryksessä.
3) Kaakkois-Eurooppaa koskien neuvosto-osapuoli korostaa kiinnostustaan Bessarabiaan. Saksan puolelta
ilmoitetaan, että sillä ei ole mitään poliittista kiinnostusta näihin alueisiin.
4) Molemmat osapuolet käsittelevät tätä pöytäkirjaa äärimmäisen salaisesti.
Moskova ./. 23. elokuuta 1939.
Saksan Valtakunnanhallituksen
		
puolesta						
		
v. Ribbentrop 						
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SNTL:n
hallituksen valtuuttamana
V. Molotov

Mitä meidän jokaisen olisi hyvä tietää kyberturvallisuudesta?
2000-luvun alussa kiinnitin huomiota Sotilasaikakauslehden sivuilla esiintyvään nuoreen
upseeriin, Jarno Limnelliin, joka kirjoitti käsittämättömästä aiheesta, kybersodankäynnistä.
Nuori mies oli yhä useammin esillä eri tiedotusvälineissä ja minua ärsytti hänen nuorekas
kaikkitietävyytensä. Minulle, kuten tuttavapiirin eläkeläisupseereillekin, kybersodankäynti
tarkoitti jotakin poikien tähtien sota – fantasioita. Hieman huvittuneina seurasimme nuoren
miehen ristiretkeä. Mehän tiesimme(!), missä ja miten suomalainen sotilas sotii, jos tarve
vaatii. Vaan emmepä naura enää. Jarno Limnell on sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja kapteeni evp. Nykyään hän työskentelee kyberturvallisuusjohtajana, kirjoittaa aiheesta
jatkuvasti blogissaan, on julkaissut lukemattomia kirjoja ja ennen kaikkea – on maamme
johtava kyberturvallisuusasiantuntija. Yhdessä Klaus Majewskin ja Mirva Salmisen kanssa
hän on kirjoittanut viime keväänä ilmestyneen kirjan Kyberturvallisuus. Sitä olen hartaasti
tänä kesänä lukenut ja vakuuttunut jokamiesluokan kybertietouden välttämättömyydestä.
Asia jäi vaivaamaan jo Mirva Salmisen kevätkaudella pitämän esitelmän jälkeen. Mirva
Salminen ei valitettavasti ehtinyt kirjoittaa lehteemme. Siksi yritän nyt valottaa asiaa niille,
jotka eivät olleet kyseisessä esitelmätilaisuudessa. Netistä löytyy Jarno Limnellin blogikirjoituksia, joita voi kiittää selkeästä kansantajuisuudesta. Niitä tässäkin lainaan.
Mitä on kyberturvallisuus? Se on digitaalisen eli bittien maailman turvallisuutta, erotuksena
fyysisen maailman turvallisuudesta. Jotta asia ei olisi liian selvä, pitää muistaa, että nämä
maailmat ovat tänään todella yhteen sulautuneita. Lähes kaikki fyysisen maailman toiminnot ovat riippuvaisia biteistä. Oikeastaan koko yhteiskuntamme, koko länsimainen elämäntapamme on riippuvainen bittimaailman toiminnasta..
Olemme bittiriippuvaisia, vaikka emme käyttäisi tietokonetta, vaikka älypuhelimen sijasta
puhuisimme langan päässä olevaan luuriin, vaikka asioisimme pankin kassalla emmekä
otto- tai maksuautomaatilla. Voimme vältellä tekniikkaa, mutta jätämme koko ajan jälkiä
bittimaailmaan. Meillä on KELA-kortti, kirjastokortti, HSL-lippu, kauppojen kanta-asiakaskortteja. Useimmissa kerrostaloissa on koodatut ulko-ovet, kaupan kassa tallentaa ostostietomme, turvakamerat tallettavat kulkureittimme. Tarvitsemme sähköä, lämpöä, vettä,
kulkuyhteyksiä, lehtiä, radio- ja TV-ohjelmia, sairaanhoitoa, lääkkeitä. Mitään emme saa
ilman bittejä. Vuosikymmenien säästöt pankissa eivät ole rahanippuja, ne ovat bittejä. Synnyt
tai kuolet, tarvitaan bittejä. Tekninen kehitys ja digitaalinen maailma ovat mahdollistaneet
meille maailmanlaajuiset yhteydet.
Ei ole yhdentekevää, miten bittimaailma on suojattu, sillä ilman sitä emme nyky-yhteiskunnassa voi elää. Siksi kyberturvallisuus on jokaiselle tärkeä asia. Jatkuvasti kasvava bittiriippuvuus johtaa lisääntyviin uhkiin. Bittimaailman kautta voidaan aiheuttaa suurta vahinkoa,
taloudellisia menetyksiä, yhteiskunnallista epävakautta. Mutta aina ei tarvitse olla kyseessä
suuria mullistuksia yhteiskunnassa. Ilkeä koulukaveri voi pahasti horjuttaa nuoren elämää
tai tuntematon stalker voi nettiuhkailuillaan johtaa uhrinsa epätoivoon. Pahinta on, että uhka
tai teko voi tulla mistä tahansa eikä sen lähdettä välttämättä saada koskaan selville. Liioitellen voisi ajatella, ettei pankkirosvon enää tarvitse kantaa ryöstämiään rahasäkkejä. Hänen ei
edes tarvitse itse vaivautua paikalle. Hän voi hakkeroida jossakin toisella pallonpuoliskolla ja13
kaapata valtavat omaisuudet.

Meidän yhteiskuntamme perustuu luottamukseen. Ilman perusluottamusta mikään ei toimi.
Luottamus ei kuitenkaan saisi olla sinisilmäisyyttä. Uhkia ei pidä liioitella, mutta olisi virhe
olla välittämättä niistä. Bittien maailmassa ei ole maantieteellisiä rajoja eikä aikakaan ole
merkityksellinen tekijä. Kuten pankkirosvovertauksessani myös todellisuudessa kyberhyökkäys voi tulla mistä tahansa; toiselta puolelta maapalloa tai samasta huoneesta. Sotilaallinen
käsite ”yllätyselementti” muuttuu uudenlaiseksi, sillä ennakkovaroitusta iskusta ei tule ja
hyökkäyksen kesto lasketaan sekunneissa.
Bittimaailmassa on hyödyllisten ja tarpeellisten toimijoiden lisäksi myös sellaisia, joiden
motiivit eivät ole hyväksyttäviä. Verkkorikollisuuden sanotaan tänä päivänä olevan rahallisesti kansainvälistä huumekauppaa suurempi liiketoimi. Ennen vanhaan nähtiin kaduilla
mielenosoituksia, nyt ne ovat osin siirtyneet nettiin. Politiikkaa ei voi ajatella ilman nettiä, mutta pelottavaa on, että myös terrorismiin viittaava poliittinen aktivismi on pesiytynyt
net-tiin. Yhdysvalloissa puhutaan nykyään ”Cyber 9/11:stä”, jossa terroristijärjestön kyberhyökkäyksellä saataisiin fyysisessä maailmassa aikaan samanlaista tai pahempaa tuhoa kuin
syyskuussa 2001 New Yorkissa. On muistettava, että niin sanotussa kybersodankäynnissä
ensisijaisina kohteina eivät ole sotilaskohteet vaan yhteiskunnallisesti merkittävät siviilikohteet. Siksi asia on osa kokonaisturvallisuudestamme.
Kybermaailman turvallisuuden painoarvo on kasvanut ja voimakkaimmin siihen resurssoivat valtiot, jotka kilpaa kehittävät omia kyberkykyjään. Sodankäynnin eri ulottuvuuksiin
– maa, meri, ilma, avaruus – on viidentenä liitettävä kyber. Todellisuudessa kyber kuuluu
osana kaikkiin perinteisiin sodankäynnin alueisiin. Jarmo Limnell on tiivistänyt näin: Se,
joka hallitsee bittejä, hallitsee kasvavassa määrin myös fyysistä maailmaa. Sodan ja rauhan
välinen raja hämärtyy. Myös erilaiset kansainväliset ja yhteiskunnalliset kriisitilanteet muuttuvat epämääräisiksi, kun niillä ei ole selkeää alkua tai loppua.
Kylmän sodan vuosina totuimme kaksinapaisen maailman ydinkilpavarusteluun. Nyt emme
tiedä, missä ja kuka hallitsee tai uhkaa. Kyberuhkat ja toisaalta luottamus bittien toimintaan
on osa jokapäiväistä elämäämme. Limnell muistuttaa, että kyberturvallisuudessa jokainen
meistä on taistelun eturintamassa – joka päivä.
Bittien maailman häirintään ei tarvita välttämättä sotaa, kriisiä tai terroristeja. Yksi myrsky
riittää. Siitä on näyttöä lähiaikoina hyvin läheltä kuten Tapanin myrsky. Nähtiin, miten yksilön ja yhteiskunnan sietokyky oli minimaalinen. Oleellista on, että jokainen muuttaa omaa
turvallisuusajatteluaan ja varautuu siihen, että bittien maailma ei välttämättä toimikaan joka
tilanteessa. Varautumisen voi aloittaa oman tietokoneensa asiallisesta suojauksesta ja uusista
salasanoista, kotitarvevarastostaan, paristoista ja toimivista akuista. Suosittelen Kyberturvallisuus -kirjaan tutustumista. Ei sitä kokonaan kannata kahlata, jos ei ole liikkeenjohtaja,
mutta olennaiset asiat olisi jokaisen hyvä ymmärtää. Lopuksi vanha viisaus: Anarkia on
kolmen lämpimän aterian päässä. Maailmalla on juuri tänäkin päivänä näyttöä tämän asian
paikkansapitävyydestä.
Marika Porras
14

Oikaisu
Kiltaviestissä 3/2013 oli jäsenuutisten sivulla Anja Karkiaisen runo syksystä. Olin itse saanut sen hetkeä
aikaisemmin syntymäpäiväkirjeessä. Oletin tekijän olevan lähettäjän ystävän, jolta olen ennenkin saanut
materiaaleja. Ikävä kyllä näin ei ollut, mutta sen sijaan käsin kirjoitetussa tekstissä oli pari virhettä, jotka
runoilija itse havaitsi tänä kesänä. Tapaus harmittaa minua, mutta siitä oli se ilo, että sain tutustua runoilijaan, joka osoittautui hyvin monitahoiseksi tekijäksi. Anja Karkiaisen runoja on painettu muun muassa
Opettajien Lähetysliiton lähetyskalentereissa sekä saman julkaisijan runokirjoissa. Sekin oli hauska huomata, että nettisivujamme lukevat myös muut kuin omat jäsenemme. Mukavaa oli sekin, että runoilija antoi
luvan käyttää tekstejään, koska arvostaa sotilaspoikien perinnetyötä. Ohessa korjattuna Anja Karkiaisen
runo, joka on julkaistu 2012 kirjassa Täynnä kiitosta.
Marika Porras
				
				
				
				

Huomasitkohan lehtien lennon,
tuulien tuiverruksen?
Kuulitko kuihtuvan heinän hennon
haikean huokauksen?

				
				
				
				

Näitkö sen, kuinka yö telttansa kattoon
kirjoi tähtiset kukat
ja kuinka kuura loi puutarhan mattoon
himmeänhohtoiset nukat?

				
				
				
				

Kesällä heiluivat puu sekä heinä
tehtäviänsä tehden.
Tänään on aika jo hiljentyneinä
levätä ruohon ja lehden.

Pidä kiirettä – viimeisiä viedään!
Varastossa on enää 6 kpl college-paitoja kokoa XL ja 3 kpl kokoa XXL.
Hinta vain 15 € ja laatu erinomainen.
Sopii myös lahjaksi lapselle tai lapsenlapselle.
Ota pikaisesti yhteyttä:
Maija Vaarnavuo, sihteeri
puh. 050 436 5972,
sähköposti: mtvaarnavuo@hotmail.com
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Reijo Helle, Sampsa Husu, Martti Kiuru ja Antero Rantamäki.
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

–––
Kaikkiviisas niin on luomistyössään
suuren säännön pannut kaikkeuteen:
päivän pään saa kukin kerran yössään,
kaiken kohtaa viilto viikatteen.
Tuskan kuinka jaksaisinkaan kantaa,
kiihko riemuun kuinka muuten ois,
jos ei tietäis: täytyy kohta antaa
molemmat ne täydellensä pois.
Vasta alla Suuren Viikatteen
elämä saa arvon täydelleen.

				

Unto Kupiainen: Vanha viikate

Merkkipäiviä
90 VUOTTA							

80 VUOTTA

Vakkilainen Heimo 21.11.2014 				
Pitkänen Lauraliisa 23.12.2014				
								

Kytölaakso Jorma		
Rainto Jouni			
Bullivant-Paajanen Iris

85 VUOTTA							

75 VUOTTA

Luostarinen Ville
Malke Seppo		
Isotalo Jaakko		
Töyry Matti		
Kokko Matti		
Lepistö Veikko
Keturi Rolf		
Ojala Matti		

Pohjola Jaakko		

14.10.2014				
03.11.2014		
06.11.2014		
17.11.2014
03.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
25.12.2014

02.10.2014
07.10.2014
02.11.2014

06.12.1939

Tulkinnat eivät saa muuttua kaavoiksi, sillä elämä ei tunne kaavoja, vain me ihmiset rakentelemme niitä.
Niiden tulkintojen, jotka ovat sopusoinnussa oman harkintamme kanssa, pitäisi muodostua rikastuttaviksi
kuviksi, jotka valottavat esillä olevaa asiaa eri puolilta. Elämä on täynnä symboleja ja siitä johtuu sen kuvien runsaus.
							
***
Elämä itse ei tunne mitään kaavoja, se tuntee vain kuvia. Se tuntee uusia ja uusia näkökulmia, tuoreita ja
värikylläisiä kuvia samasta aiheesta. Tämän vuoksi emme saa pysähtyä yhteenkään tulkintaan ja sanoa:
tässä se nyt on.
Rolf Arnkil: Etsijä, 1965
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2014
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00
Keskiviikko 1.10.		
				

Euroopan hullu vuosi 1998
Toimittaja Unto Hämäläinen

Keskiviikko 8.10.		
				
		
Keskiviikko 15.10.
				

Kuulo ja ikääntyminen
Katso erillinen kutsu tässä lehdessä. Huom! Ilmoittautuminen.

Keskiviikko 5.11.		
				
		

Vaaran vuodet ”Tšekkoslovakian tie on meidän tiemme”
VTT Heikki Larmola

Torstai 20.11.		
				

Killan syyskokous klo 13 Agricolan kirkon kryptassa
Katso erillinen kokouskutsu

Suomi sodasta rauhaan
Professori Pekka Visuri

Suomen Sotahistoriallinen Seura järjestää 15.10.–12.11.
jatkosotaa käsittelevän esitelmäsarjan
Esitelmät pidetään Sotamuseon 2. kerroksen salissa, Liisankatu 1, Helsinki, keskiviikkoiltaisin kello 17.00 ja 18.30 samansisältöisinä seuraavan ohjelman mukaisesti:
15.10.

everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Janne Mäkitalo: Valkeasaaren läpimurto,

22.10.

professori Ohto Manninen: Viipurin menetys,

29.10.
		

everstiluutnantti, valtiot. maisteri Ari Raunio: Talin–Ihantalan ja
Vuosalmen torjuntataistelut,

5.11. 		

dosentti Pasi Tuunainen: Ilomantsin mottitaistelut,

12.11.
		

filosofian maisteri Antti Karila: Saksalaisten viivytystaistelut Sallan ja
Petsamon suunnilla syksyllä 1944.
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KULTTUURIHISTORIAA
KESKELLÄ PÄIVÄÄ
Yleisöopastuksia Kansallismuseossa keskiviikkoisin klo 12.00. Kesto noin 45 minuuttia. Lippu 6 €
eläkeläisiltä.
8.10.2014
		

Suomi Finland 1900 – muistoja ja
mielikuvia

12.11.2014 Mykät esineet – arkeologia ja
		
löytöyhteyden merkitys
3.12.2014
		

Kauneutta ja käytännöllisyyttä –
kansanesineiden kirjoa

Kuva: Kansallismuseo

KUTSU ESITELMÄTILAISUUTEEN
Ruotsinkielinen veljeskiltamme on kutsunut meidät esitelmätilaisuuteen Suojeluskuntatalon auditorioon keskiviikkona 8.10.2014 klo 13. Kuuloliitto ry:n kuntoutussihteeri Johanna Juola esitelmöi suomeksi aiheesta Kuulo ja ikääntyminen. Ennen
esitelmää klo 12.30 tarjotaan kahvia ja teetä munkkien kera.
Tarjoilun vuoksi pyydetään ilmoittautumaan Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776
viimeistään 5.10.2014.

HUOMIO YSTÄVÄT!
Satuitteko olemaan Taivaskalliolla lipunnostossa 25.8.2014? Satuitteko löytämään
maasta tykkiaseman rinteestä mustan olkalaukun, koko noin 30 x 30 cm?
Pyydän ilmoitustasi puh. (09) 788 823 tai 050 491 5005.
Matti Saariluoma
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN

				

WÄHÄJOULUJUHLA

Kiltamme perinteikäs wähäjoulujuhla vietetään
				
lauantaina 22.11.2014 klo 16.00 alkaen
			
uudessa paikassa Kotiseututalo Parkvillassa Espoon
					
Leppävaarassa Parkvillanpolku 4
			
(Fonectan Keltaiset Sivut karttalehti 17, ruutu B 3)

			

			
Sotilaskotisisaret tarjoilevat maittavan jouluaterian
					
asevelihintaan 35 €/herkuttelija
					

Tutusti jouluinen ohjelma

					
Iloisen mielen lisäksi
				
tuo tullessasi jotain arpajaisia varten.

Muistathan ilmoittautua viimeistään
					
14.11.2014 mennessä:
				

			

Kaarlo Männistö puh 09 872 4232 tai 050 568 0776

Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 22.11. 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.
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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

