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Keskinäisen luottamuksen hengessä selviydymme

Suomen marsalkka Mannerheim sanoi päiväkäskyssään 31.12.1944: ”Teidän asianne on
kaikkialla maassamme ylläpitää sitä keskinäisen luottamuksen ja toveruuden henkeä, minkä
sodan yhteiset koettelemukset ovat luoneet, sekä ympäristöönne kasvattaa uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.”
Marsalkan kehotus oli mielessäni, kun silmäilin presidentti Paasikiven muistelmia seitsemänkymmenen vuoden takaa elo–syyskuulta 1946. Ajat olivat silloin perin epävarmat.
Maan taloudellinen tilanne oli huono ja sisäpoliittiset ristiriidat vaikeita. Pariisin rauhanneuvotteluihin oli lähetetty Suomesta valtuuskunta pääministeri Mauno Pekkalan johdolla.
Valtuuskunnassa olivat mukana myös ulkoministeri Carl Enckell, sisäministeri Yrjö Leino ja
toinen sosiaaliministeri Lennart Heljas sekä kansanedustajat Väinö Voionmaa ja John Österholm.
Ulkoministeri Enckell esitti Suomen puheenvuorossaan toivomuksen Suomelle määrättyjen alueluovutusten ja sotakorvausten lieventämisestä. Neuvostoliiton päävaltuutettu,
varaulkoministeri Andrei Vyšinski reagoi Enckellin puheeseen raivokkaasti. Paria viikkoa myöhemmin Hella Wuolijoki uhkasi Suomen tulevan miehitetyksi, jos rauhanehtojen
lieventämisesityksiä edelleen esitetään. Paasikivi olikin todella pahoillaan kommunistien
puheista ja murehti muun muassa Yhdysvalloilta anottavan lainan neuvottelujen viivästymistä puheiden vuoksi.
Tilanne kotimaassamme ei todellakaan ollut valoisa, kun sotilaspojat ja pikkulotat aloittivat
opiskelunsa tai työelämänsä. Yli sadalta tuhannelta nuorelta vaadittiin uskoa ja luottamusta
tulevaisuuteen. Heillä oli tukenaan se kansalaiskasvatus, jonka he olivat saaneet sotilaspoikina ja pikkulottina toimiessaan. He olivat nähneet ja kokeneet voivansa puolustaa Suomea
ja viedä tätä maata eteenpäin sodan aikana. Rauhan tultua he toteuttivat Mannerheimin
päiväkäskyssään esittämää vetoomusta.
Vaikka 70 vuotta sitten Mannerheimin toive kansalaisten keskinäisestä luottamuksesta ei
näyttänyt toteutuvan, presidentti Paasikivi, poliittisiin ristiriitoihin viitaten, merkitsi päiväkirjaansa elokuussa 1946: ”Se on hyvä maa, jossa kansalaiset saavat sanoa hallitusta huonoksi.”
Se hyvä maa on Suomi, joka on selviytynyt ja selviytyy ankaristakin ajoista.
Hannu Saloniemi
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n 		
				sääntömääräinen syyskokous
Aika:
Paikka:

torstai 17.11.2016 klo 13
Agricolan kirkon krypta, Tehtaankatu 23, Helsinki

Ennen kokouksen avausta kahvitarjoilu ja Killan huomionosoitusten jakaminen.
Kokouksen esityslista killan sääntöjen 9. §:n mukaan:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, yksi tai useampi sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan 		
tarkastajaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5.

Päätetään hallituksen jäsenten määrä sääntöjen 5. §:n mukaisesti.

6.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7.

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

8.

Päätetään missä lehdessä kokouskutsut julkaistaan.

9.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10.

Kokouksen päättäminen.

Killan hallitus

4

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
			Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Vuosi 2017 on killan 24. toimintavuosi.
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 muodostamisessa ja muissa tapahtumissa heidän
pyyntöjensä mukaisesti.
Osallistumme aktiivisesti Tammenlehvän perinneliiton suunnittelutyöhön.
Kilta jatkaa myös jo kiinteäksi muodostunutta yhteistyötään Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa.
Kilta kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia lottajärjestöjen kanssa.
Perinnetyö
Perinnetyön perustan on jo usean vuoden ajan muodostanut lukiolaisten turvakursseilla pidetyt sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta kertovat luennot.
Kiltaviesti
Kiltaviestiä julkaistaan edelleen neljä numeroa vuoden aikana.
Luennot
Kiltamestarin ansiokkaaseen työhön perustuvat keskiviikkoluennot jatkuvat edelleen.
Osanottajien määrän hiljalleen pienentyessä seuraamme ohjetta: ”Ottakaa ystävänne mukaan”. Luennoille pyritään hankkimaan myös pikkulottia kiinnostavia aiheita ja puhujia.
Tapahtumat ja retket
Syys- ja kevätretket säilyvät ohjelmassamme. Vietämme toimintavuoden aikana myös perinteistä ”Wähäjoulua”. Syyskesän tapahtuma Taivaskalliolla muistopaatemme äärellä toteutetaan perinteisesti. Tapahtumalle pyritään hankkimaan näkyvyyttä tiedotusvälineissä.
Kilta huomioi toiminnassaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotistapahtumat.
Helsingissä 7.9.2016
Killan hallitus
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry

Tulo- ja menoarvio 2017
Tulo- ja
Tulo- ja
Tilinpäätös Tilinpäätös menoarvio menoarvio
2017
2014
2015
2016

Varsinainen toiminta
Tuotot
3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020 Retki- ja juhlatuotot
3110 Kahvitustuotot

8658,75
3211,60
777,35
12647,70

7498,52
2900,00
660,00
11058,52

8150,00
2800,00
700,00
11650,00

8489,00
2500,00
600,00
11589,00

-2603,13
-102,10
-4291,74
-439,80
0,00
-186,00
-297,60
-560,20
0,00
-159,30
-4218,00
-146,49
-13004,36
-356,66

-3561,05
-164,00
-3307,50
-421,33
-43,00
-210,00
-297,60
-555,00
0,00
-445,33
-4044,00
-30,00
-13078,81
-2020,29

-2900,00
-150,00
-4500,00
-300,00
-100,00
-150,00
-200,00
-500,00
-50,00
-300,00
-4000,00
0,00
-13150,00
-1500,00

-2900,00
-150,00
-4800,00
-300,00
-300,00
-150,00
-300,00
-300,00
-50,00
-500,00
-3600,00
0,00
-13350,00
-1761,00

0,00
675,00
305,00
980,00

0,00
420,00
90,00
510,00

200,00
500,00
100,00
800,00

0,00
1800,00
0,00
1800,00

Kulut yhteensä
Varainhankinnan tuotto/kulujäämä
7010 Korkotuotot

-40,00
-302,35
-342,35
637,65
0,00

-80,00
-10,00
-90,00
420,00
0,00

-100,00
-50,00
-150,00
650,00
0,00

-100,00
-50,00
-150,00
1650,00
0,00

Tulos ennen poistoja
8010
Kaluston poistot

280,99
-287,32

-1600,29
-670,41

-850,00
-250,00

-111,00
0,00

-6,33

-2270,70

-1100,00

-111,00

Tuotot yhteensä
Kulut
4100
4101
4110
4120
4121
4130
4111
4150
4160
4161
4400
4550

Retki- ja juhlakulut
Liittopäivät / liittokokous
Kiltaviesti
Posti- ja toimistokulut
Kirjanpito
Pankkikulut
Kotisivut
Kk- ja vuosikokouskulut
Perinnetyö
Ansiomitalit ja muistamiset
Sotilaspoikalehti/liittomaksu
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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Taivaskalliolla 25.8.2016

Hannu Saloniemen puhe sotilaspoikien ja pikkulottien perinnepäivänä

”Kun kansa joutuu suuriin vaikeuksiin ja vaaroihin, voi se niistä selviytyä vain, jos sillä on oikeudenmukainen, kansan käsityksiä ja toiveita vastaava yhteiskuntamuoto ja yhteiskuntajärjestys. Vain sen pohjalla
voi vaaran hetkellä syntyä kaikkia yhdistävä yhteisvastuun ja yhteenkuuluvaisuuden tunto, joka on menestymisen välttämätön edellytys.” Tämä kuulostaa ajankohtaiselta kannanotolta. Jatkan sitaattia: ”Suurten,
melkein ylivoimaisilta näyttävien tämän hetken tehtävien keskelläkin on meidän alati pidettävä mielessä
yhteiskuntamme edelleen kehittäminen sellaiseksi, että kaikki kansalaiset tuntevat sen omakseen ja katsovat
sen puolustamisen suurimpienkin uhrausten arvoiseksi.”
Näin puhui tasavallan presidentti Risto Ryti uudenvuodenpuheessaan 1.1.1941, 75 vuotta sitten. Sotilaspojat
ja pikkulotat katsoivat sodan vuosina isänmaamme puolustamisen ja yhteiskuntamme toiminnan turvaamisen uhrausten ja työn arvoiseksi. Me kiltamme jäsenet tiedämme ja tunnemme ne moninaiset tavat, joilla
pikkulotat ja sotilaspojat auttoivat Suomea selviytymään raskaina sotavuosina. Tuon työn esimerkillisyyttä
ja suurta merkitystä korosti myös kenraali Ermei Kanninen juhlapuheessaan tasan viisi vuotta sitten tämän
muistopaaden paljastustilaisuudessa.
Te pikkulotat ja sotilaspojat jatkoitte työtä isänmaamme hyväksi, vaikka rauhan tultua järjestönne lakkautettiin ja sodanaikainen työnne haluttiin unohtaa. Te jälleenrakensitte työllänne yhteiskuntaamme niin,
että meillä on tänään presidentti Rytin tarkoittama oikeudenmukainen, kansan käsityksiä ja toiveita vastaava yhteiskuntamuoto ja yhteiskuntajärjestys. Yhteiskuntamme ei ole valmis, eihän se koskaan lopullisen
valmiiksi tulekaan, mutta teidän työnne niin sodan kuin rauhan vuosinakin oli rakentamassa vapaata, vakaata
Suomea eteenpäin kohti parempaa tulevaisuutta. Kun tulevaisuus taas kerran näyttää monelta osin epävarmalta, perinnekiltamme haluaa kertoa nuoremmille polville pikkulottien ja sotilaspoikien toiminnasta ja sitä
kautta luoda uskoa tuleviin päiviin. Edessämme oleva muistopaasi on osa sotilaspoika- ja pikkulottaperinteen säilyttämistä. Sen juurelle laskemme taas tänään kukkamme ja haluamme tehdä samoin tulevinakin
vuosina.
Presidentti Rytin toive yhteisvastuusta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnosta soisi toteutuvan tänään yhtä hyvin
kuin sodan vuosina. Tämä maa on edelleen kansalaisten oma ja puolustamisen arvoinen.

Vid minnesstenen på Himmelsberget

Ethel Sandströms, TMSF, Mellannylands gille, tal 25.8.201.
Ärade deltagare i uppvaktningen, soldatgossar och flicklottor, veteraner och lottor!
Vi samlas här idag för sjätte gången och gläder oss över att vår minnessten står här efter allt som hände för
ett år sedan. Goda makter har hjälpt oss att få en ny sten. Den blev invigd senaste självständighetsdag. Vi
kan nu återgå till att samlas den 25 augusti på den ursprungliga avtäckningsdagen.
Jag har nyligen, som gillets delegat, deltagit i soldatgosseförbundets 24 förbundsmöte och i efterföljande
festliga 25-års jubileum i Lahtis på Hennala garnisonsområde.
Resolutionen, som utgavs från årets förbundsmöte, inleddes med rader från Mannerheims dagorder av den
31.12.1944. jag återger i egen översättning: ”...att ute i land och stad bevara den anda av inbördes förtroende
och kamratskap, som krigets gemensamma prövningar skapat, samt att bibringa Eder omgivning tillförsikt
och tro på framtiden”.
Detta kunde vara sagt idag och den förpliktelsen återspeglas i våra traditionsgillens stadgar och verksamhet.
Soldatgossarnas och Flicklottornas insatser under krigsåren frigjorde tusentals soldater för fronttjänstgöring
och krigstidsgenerationernas prestationer gjorde det möjligt att bevara Finlands självständighet och att nästa
år få fira 100-års jubileum av densamma.
När Skyddskårs- och Lotta Svärdorganisationerna och därtill hörande Soldatgossar och Flicklottor upphörde
år 1944 fanns 72 300 registrerade soldatgossar och idag, år 2016, beräknas antalet till ca 8 000. Medelåldern
överstiger 85 år.
Traditionsgillena har tillsammans med andra frivilliga fosterländska föreningar och försvarsorganisationer
försökt aktivera de yngre generationerna, öka förståelse och samarbete och att främja försvarsandan. Detta
hoppas man att kunna fortsätta med ännu länge.
Tack för att ni kom och god fortsättning på sensommaren.
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Kiltojen puheenjohtajat Hannu Saloniemi ja Ethel Sandström pitämässä puhetta
muistopäivän tilaisuudessa 25.8.2016.

Pääkaupunkiseudun suomen- ja ruotsinkielisen sotilaspoikien ja pikkulottien
killan liput hulmusivat tuulessa Taivaskalliolla.
8

Muistotilaisuuden yleisöä.

Heikki Hälikkä ja Kaarlo Männistö kunniavartiossa muistopaaden äärellä.
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Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n liittokokous
Sotilaspoikien Perinneliitto ry piti 24. varsinaisen liittokokouksensa Lahdessa 19.8.2016.
Kokouspäivän aamuna suoritettiin kunnianosoitus Lahden Sotilaspoikapatsaalla. Sieltä siirryttiin Lahden kaupungintalolle lyhyelle kaupungin vastaanotolle, jonka jälkeen nautittiin
lounas Lahden Upseerikerholla, liittokokouksen tapahtumapaikalla.
Liittokokoukseen osallistuivat 29 jäsenkillan viralliset edustajat. Liiton puheenjohtaja Hannu
Luotola avasi kokouksen, jonka puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Heikinheimo Lahdesta.
Perinneliiton toimintakertomus viime vuodelta kertoo, että liittoon kuuluu 30 jäsenkiltaa,
joissa oli jäseninä 5005 henkilöä. Jäsenmäärältään suurin kilta on Etelä-Kymenlaakso
(Hamina), toisena Satakunta (Pori) ja kolmantena oma Pääkaupunkiseudun kiltamme. Vuoden aikana myönnettiin kaksikymmentä sotilaspoikaristiä, vuonna 2014 vain 17. Erilaisia
ansiomitaleja liitto myönsi 78 kappaletta. Sotilaspoikalehti ilmestyi neljänä numerona painoksen ollessa 5 500 kappaletta. Sotilaspoikalehden kustannukset olivat kertomusvuonna
26 175 euroa.
Toimintakertomuksessa todettiin liiton jäsenmaksun olleen 12 euroa kiltajäseneltä. Taseen
loppusumma oli viime vuoden lopussa 184 673,65 euroa ja tilikauden ylijäämä 15 073,07
euroa. Liitolla on 120 000 euron sijoitukset perinteen siirtotyötä varten. – Kokous vahvisti
liiton tilinpäätöksen vuodelta 2015.
Liittohallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin edelleen kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Luotola, ja erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet
valittiin jatkamaan tehtävissään. Liittohallituksen varajäsenistä yksi on ruotsinkielisen
veljeskiltamme Yngve Sundqvist.
Liittokokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen ja liiton strategian vuosille 2016–2025.
Perinneliiton neljä toimintalinjausta ovat: 1. Liitto jäsenkiltoineen toimii yhteistyössä Tammenlehvän perinneliiton ja sen jäsenyhteisöjen kanssa. 2. Liitto jatkaa toimintaansa itsenäisine jäsenkiltoineen 2020-luvulle. 3. Jäsenkillat päättävät tulevaisuudestaan paikallisesti/
alueellisesti osana sotiemme veteraanien perinnetoimintaa. 4. Strategiakauden päättyessä
vuonna 2025 tarkastellaan säätiömuotoisen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta valtakunnallisesti. – Ensi vuoden liittokokous järjestetään Turussa.
Liittokokouksen jälkeen alkoi Sotilaspoikien Perinneliiton 25-vuotisjuhla. Juhlapuheen piti
puolustusministeri Jussi Niinistö. Hän painotti sotilaspoikien ja pikkulottien työn merkityksellisyyttä sekä sotiemme vuosina että jälleenrakennuksen vaiheissa. Tilaisuus päättyi
Maamme-lauluun.
Hannu Saloniemi
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Pako Lapin sodasta
Syyskauden ensimmäinen esitelmätilaisuus
7.9.2016 palautti mieleemme Lapin sodan ja sen
evakot. Agronomi, kirjailija Onerva Hintikka on
tutkinut aihetta ja kirjoittanut kirjan, koska tuntee, ettei asiasta tiedetä riittävästi tämän päivän
Suomessa. Hän törmäsi Lapin sotaan tehdessään
kirjaansa Tuntematon emäntä. Tätä työtä tehdessään hänellä oli käytettävissään Helsingin
yliopiston sosiologian laitoksen vuonna 1988 toteuttaman kyselyn tuloksia, jotka oli koottu maaja kotitalousnaisten sekä marttojen keskuudesta.
Kyselyn teema oli suomalaisen naisen työpanos ja
asema toisen maailmansodan aikana. Hän yllättyi
pohjoisen Suomen naisten kertomuksista, koska
koko Lapin sota oli hänelle outo asia. Näiden
naisten kokemukset jäivät vaivaamaan niin paljon, että oli pakko tutkia ja haastatella lisää, ja
Kirjailija, agronomi Onerva Hintikka esitelmöi
lopulta kirjoittaa kirja Pako Lapista. Hän kertoo
Killan syyskauden avajaisissa.
tehneensä kirjan ihmisten tähden. Hän kertoo
näiden tutkimusten auttaneen ymmärtämään vanhempiensa sukupolvea ja myös omia lapsuuden traumojaan vaikenevan, etäisen isän ja
ylettömään ahkeruuteen pakenevan äidin tyttärenä. Järkyttävä, mutta ennenkin kuulemani
lausahdus ”onneksi meillä oli kaksi sotavankia, jotka sylittivät minua”, kertoo tuon ajan
lapsuuden tunneilmapiiristä.
Onerva Hintikka toi toistuvasti esiin, miten vähän Lapin sodasta tiedetään Etelä-Suomessa.
Moni kuulija, minä mukaan lukien, hämmästyy tästä näkemyksestä. Voisiko syynä olla
kuulijakunnan ikärakenne ja harrastuneisuus tuon ajan historiaan? Lapin sodasta ja
evakuoinnista tuli muun muassa Yle radio 1:n kanavalla jo toistamiseen historiasarja autenttisine äänidokumentteineen. Hintikka on kuitenkin törmännyt samaan tiedonpuutteeseen
esitelmätilaisuuksissa eri puolilla maata, joten voidaan kiittää hänen työtään tämän onnettoman sodan ja sen seurausten kirjaamisesta tämän päivän ihmisille.
Sain Hintikan esitelmän käsikirjoituksen lehtemme käytettäväksi. Minun oli tarkoitus saada
muistiinpanot toimitettua tähän lehteen, mutta inha syysflunssa kaatoi hyvät aikeeni. Lupaan
jutun seuraavaan lehteen.
Esitystä seuranneessa keskustelussa tuli esiin mielenkiintoinen dokumentti sodan evakuoinnin ajalta. Kiltaveli Juhani Snellmanin äiti Meri Virkkunen oli tuohon aikaan Inarin ja
Utsjoen aluelääkäri. Hänen lääkintöhallitukselle tekemä vuosikertomus vuodesta 1944 on
Juhani Snellmanin hallussa, joka on ystävällisesti antanut evakuointia koskevan otteen Kiltaviestin julkaistavaksi nimellä Inarin ja Utsjoen aluelääkärin vuosikertomuksesta 1944.
Marika Porras
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Inarin ja Utsjoen aluelääkärin vuosikertomuksesta 1944
Syyskuussa tapahtunut koko Lapin pakkoevakuointi, jolloin ihmiset joutuivat matkalla useita
vuorokausia olemaan suuressa ahtaudessa ja huonolla ravinnolla ja vailla mahdollisuuksia
minkäänlaiseen siisteyteen ja puhtauteen, aiheutti heti jo matkan kestäessä vaikean ja itsepäisen ripulin, johon jokainen poikkeuksetta sairastui.
Kun evakuoimispaikkakunnalla ei ollut etukäteen järjestetty mitään lääkintähuoltoa siirtoväkeä varten, olivat olosuhteet alussa suorastaan kurjat. Ivalon aluesairaala oli saanut
määräyksen olla paikallaan, kunnes viimeiset asukkaat lähtivät Inarista ja Utsjoelta,
vaikka paikalla olleet saksalaiset lääkärit ja sairaalat olisivat antaneet tarvittavan avun.
Niinpä olikin, kun sairaala vihdoin sai luvan lähteä ja saapui Ylivieskaan, joka oli inarilaisten
evakuoimispaikka, tilanne aivan huono.
Kirkko ja kansakoulu olivat lopullista majapaikkaansa odottavia siirtolaisia täpötäynnä ja
sairaat makasivat hoidotta ja avutta ahtaudessa lattialla, joukossa synnyttäviä ja kuolevia.
Likaisuus ja siivottomuus olivat jo muutaman päivän kuluttua uskomattomat. Lappalaiset
olivat aivan neuvottomia järjestämään elämäänsä jouduttuaan äkkiä irti reväistyksi omasta
rauhallisesta olostaan ja totutuista tavoistaan. Sitä paitsi Kalajoen ruskea, likainen ja pahanhajuinen vesi pelotti Lapin kirkkaisiin vesiin tottuneita, ei siinä uskaltanut peseytyä, ei
pestä astioita eikä vaatteita, kaivovedetkin olivat niin pahanmakuisia ja sameita, ettei tahtonut uskaltaa janoaan sammuttaa. Ruokakin, puurot, keitot ja vellit, joiden valmistus ei tietenkään ollut ensiluokkaista, oli jo laatuunsa nähden Lapin lihaan ja kalaan tottuneelle väestölle
outoa ja vastenmielistä.
Siirtolaisten jouduttua lopullisiin asuntoihin sijoitetuiksi olosuhteet tietysti paranivat, mutta
juuri Lapin väestölle tuntuivat vastakohdat sittenkin enemmän kuin muille ja monet eivät
koko evakkoaikana toipuneet henkisestä masennustilastaan. Hyvin suuri prosentti inarilaisia
ja Alavieskaan sijoitettuja utsjokelaisia sortui evakkomatkalla. Moni perhe hajosi kokonaan
esimerkiksi äidin kuoltua keltatautiin, kurkkumätään tms. Vastustuskykyä ei tuntunut olevan
ensinkään.
Yhdeksänhenkisessä perheessä, joka oli ollut kotonaan erikoisen hyvissä olosuhteissa ja
hyvinvoipa, tytär ja äiti kuolivat lavantautiin, pojan pikkutytär tuberkuloosiin ja muut sairastivat melkein jokainen lavantaudin, kurkkumädän, keltataudin, tuhkurin tai sikotaudin – yksi
ainoa, perheen miniä, säilyi terveenä.
Kalajokilaakso oli juuri lappalaisille mahdollisimman epäedullinen sijoituspaikka, tuberkuloosihan on siellä hyvin yleistä ja lappalaiset, varsinkin utsjokelaiset olivat tartunnalle
erityisen alttiit. Esimerkiksi Utsjoen Outakosken koululla ei ollut vuosiin ollut yhtään positiivista tuberkuliinikoetta, niin ettei mitään immuniteettia sitten vanhempana ollut. Muutaman viikon kuluttua alkoi siirtoväen keskuudessa ilmetä yhä useampia pleuriitteja (keuhkopussin tulehdus) ja alkavia keuhkotuberkuloositapauksia, ja moni lapsi sai tartunnan ja kuolikin, vaikka hoito koetettiin järjestää mahdollisimman hyvin mm.lähettämällä hoidettavaksi
Ykspihlajan tai Kokkolan lastensairaaloihin tai Karkun parantolaan.
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Ivalon aluesairaala saapui Ylivieskaan koko henkilökuntineen, samoin osa Inarin sairasmajaa. Heti tulopäivänä saatiin kirkonkylän kansakoululla yksi luokkahuone sairaalan käyttöön,
pieni keittiö ja huone yläkerrassa sekä luokkahuone synnytystuvaksi. Tässä oli muutama
sänky valmiina. Sairaalaluokassa ei ollut yhtään mitään kalustoa, potilaita tuli heti lattiapinta
täyteen: ripulia, keuhkokuumetta, kurkkumätää, tulirokkoa, keltatautia. Kaikki hoidettiin
aluksi lattialla omissa vaatteissaan ilman makauksia, samassa huoneessa, mutta ihme kyllä
ei tartuntaa potilaasta toiseen tapahtunut enempää kuin että yksi kurkkumätäinen lapsi sai
toisesta tulirokkotartunnan.
Aluksi oltiin lottain valmistamassa siirtoväen muonassa, joka tietenkin oli vähemmän
sopivaa sairaille, joskus hapantakin. Maitoa ja kauralientä saatiin lapsille. Vähitellen saatiin
laajennetuksi sairaalaa, ensin luokkahuone lisää, muutaman viikon kuluttua kolmas. Lähin
kulkutautisairaala oli Kalajoella, mutta se täyttyi pian. Ylivieskan kunnan oli pakko perustaa oma kulkutautisairaala, samoin Alavieska, ja silloin lakattiin aluesairaalaan ottamasta
kulkutauteja potevia. Yksi luokkahuone käytettiin sitten sairaalan henkilökunnan asuntona
ja samalla lääkärin vastaanottohuoneena. Lääkäri asui samalla koululla yhdessä opettajan
huoneessa.
Paitsi kaatuneita, 30 inarilaista kuoli syyskuun puolivälistä vuoden loppuun ollessaan siirtolaisena Ylivieskassa, näistä kokonaista 15 äkilliseen suolitulehdukseen.

			VALOA SYKSYYN -KONSERTTI
Lauantaina 8.10.2016 klo 14.00 Helsingin konservatoriossa Ruoholahdentori 6.
Kaartin soittokunta, Helsingin Faktorilaulajat, Kaaderilaulajat ja Kadettikuoro,
Helsingin Poliisilaulajat, Helsingin Sotaveteraanikuoro, Viipurin Lauluveikot.
Solisteina Katri Paukkunen ja Ari Luoma.
Järjestää Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri.
Killallemme varattu 20 lippua, joita saa Maija Vaarnavuolta, puh. 050 436 5972. 		
Lipun hinta 20 €.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Ville Arvola, Annikki Kaukoranta, Pekka Pesonen
ja Albin Tervo.
				
				
						Ikä tuntuu jaloissa
				
		
ja sydänalassa.
						Kun on raskasta kannettavaa.
								Helena Anhava

MERKKIPÄIVIÄ
90 VUOTTA						85 VUOTTA		
Angerma Pia
5.12.2016				
Jauhiainen Esa		
25.10.2016
Laakso Risto
6.12.2016				Jousmäki Yrjö		14.11.2016
Rinne Risto		7.12.2016				Kari Jorma		14.12.2016
Wichmann Karri
18.12.2016				Kettunen Rainer
19.10.2016
Vuorimeri Olli		
14.11.2016				
Oulasvirta Eero
9.12.2016
								Rautiainen Esko
26.11.2016
								Wuori Seppo		22.12.2016

80 VUOTTA						75 VUOTTA
Helme Anja		10.11.2016				Kosonen Tuula
Penttinen Aulis
13.12.2016

70 VUOTTA

		
7.11.2016

		

Sistonen Juhani
8.10.2016
				

				Hiuksissa jo harmaata, mutta mieli yhä kuusitoistavuotiaan,
				sanaton rakkaus muuttaa elämän.
									Väinö Kirstinä
				Myös minä olen runous.
				Me kaikki olemme,
				tässä iässä.
									Pekka Kejonen
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				TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2016
				Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00

Perjantai 30.9.		

Killan syysretki 		

Keskiviikko 5.10.		

Nykyiset asevelvolliset ja heidän hyvinvointinsa

Keskiviikko 19.10.

Jatkosota Stalinin–Molotovin koplan kantilta

				
				

Kansalliskirjastoon. Kokoonnutaan kahvilan klo 14.30.
Ilmoitus edellisessä lehdessä. Jälki-ilmoittautuneet tervetulleita.

				LT Tuula Hannila-Handelberg
		
				

Keskiviikko 2.11.		

Professori Ohto Manninen, joka on tutkinut Neuvostoliiton arkistoja

Euroopan turvallisuus

				

Aleksanteri instituutin tutkimusjohtaja, FT Markku Kangaspuro

Torstai 17.11.		

Killan syyskokous klo 13 Agricolan kirkon kryptassa

Lauantai 26.11.		

Killan pikkujoulu

Tiistai 6.12.			

Lipunnosto Tähtitorninmäellä klo 9

				Katso erillinen kokouskutsu
				Katso erillinen kutsu

				
Kokoontuminen klo 8.45. Isot kunniamerkit.
				Toivotaan mahdollisimman runsasta osanottoa.

				Kaartin soittokunta
CARMINA BURANA
Tiiistaina 22.11. klo 19 Musiikkitalossa
Sotilasmusiikin perinnepäivän konsertissa kuullaan Carl Orffin
vuonna 1936 säveltämä näyttämökantaatti Carmina Burana.
Kapellimestareina Pasi-Heikki Mikkola ja Jyrki Koskinen,
solisteina Kaisa Ranta, sopraano ja Ville Rusanen, tenori.
Liput 17,50/27,50 €.

JOULUKONSERTTI
Keskiviikkona 14.12. klo 19 Johanneksen kirkossa
Kapellimestarit Pasi-Heikki Mikkola ja Ville Paakkunainen,
solisti Kristian Lindroos, baritoni, Lappeenrannan tämänvuotisen laulukilpailun voittaja.
Liput alkaen 17,50 €.
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Rautatien ensi askeleet Suomessa
Elämme Pendolinon, Inter Cityn ja jopa Allegron aikaa. Nopeus on valttia tänä
päivänä, mutta miten kaikki rautateillä alkoikaan?
Tutkittuani rautateiden alkuvaiheita totesin, että 150 vuotta on kulunut siitä historiallisesta tapahtumasta, kun ensimmäinen juna oli matkannut Helsingistä Hämeenlinnaan
ja takaisin samana päivänä.
Ennen kuin oli päästy näin pitkälle lehdistössä oli esiintynyt rautateiden puolestapuhujia ja myös vastustajia. ”Hänen Hirmuisuutensa” L. G. von Haartman, jota yleisesti
pidettiin Saimaan kanavan ”isänä”, pelkäsi, että rautatiet tulevat sivuuttamaan vähitellen kanavat.
Puolestapuhujista taitavin ja etevin oli Johan Vilhelm Snellman. Hän oli liikkunut
ulkomailla ja käytännössä saanut vaikutteita siitä, mikä merkitys rautateillä oli ollut
ulkomaiden talouselämälle. Snellman oli myös vakuuttunut rautateiden edullisuudesta,
nopeudesta ja täsmällisyydestä. Hänen mukaansa rautatiet oli ennen kaikkea massakuljetusväline, välttämätön maan koko talouselämälle.
Hyvin mielenkiintoinen oli hänen pohdintansa rautateiden ympärivuotisesta käytöstä.
Snellman epäili, että rautatieliikenne ei olisi ollut mahdollinen talvikuukausina tammi-,
helmi- ja maaliskuussa. Snellmanin mielestä lumesta saattaisi muodostua este liikenteelle. Mutta kokeneella valtiomiehellä oli pulmaan yksinkertainen ja käytännöllinen
ratkaisu: Snellman suositteli käytettäväksi kalliita avaustöitä, auraus- ja/tai lapiotöitä.
150 vuotta myöhemmin näitä käytetään edelleen! Snellman näki kauas!
Miten suomalainen kansanmies ja -nainen suhtautui rautatien tulemiseen? Juhani Aho
kirjassaan ”Rautatie” on hyvin kuvannut kirjansa päähenkilöiden Matin ja Liisan suhtautumista uuteen matkantekoon: he näkivät ja kokivat junassa matkustamisen voimakkaasti omalla tavallaan. Yleisesti ottaen rautatien tulemiseen suhtauduttiin Suomessa
myönteisesti. Todettiin, että rautatieliikenne ikään kuin lyhensi maaseudun ja kaupunkien välisiä etäisyyksiä.
Rautateiden rakentaminen päästiin aloittamaan, kun keisarillinen käskykirje 4.3.1857
määräsi rakennustöiden aloittamisesta Helsingistä Hämeenlinnaan. Töihin ryhdyttiin
seuraavana keväänä. Kustannukset maksettiin Suomen valtion varoista. Raideleveydeksi päätettiin valita 1 524 mm, joka oli sama kuin Venäjällä.
Veturit, vaunut ja muu rautatiekalusto tilattiin Englannista. Englantilaisten ammatti16

miesten oli aluksi määrä hoitaa veturien kuljetus, kunnes omat miehet ehtisivät kouliintua vastaaviin tehtäviin.
Vihdoinkin koitti hetki, jota kaikki olivat odottaneet: ensimmäinen virallinen matka
Hämeenlinnaan! Aikalainen, joka oli Helsingfors Tidningarin sanomalehtimies, kuvaili kokemaansa ensimmäistä junamatkaa seuraavasti: Asematalon vasta sisustettuihin
odotushuoneisiin olivat kokoontuneet, anivarhain kello kuusi aamulla, kaikki ne joiden
tuli lähteä tälle esikoismatkalle. Siellä oli Suomen insinöörikunnan upseereita, rautatien ja sen johtokunnan siviilivirkamiehiä ja vain muutamia harvoja muita kutsuttuja.
Yhteensä alun neljättäkymmentä henkeä. Pian annettiin lähtökäsky! Kenraali Stjernvall asettui arvokkaasti veturin tenderille junan johtajaksi.
Ensimmäinen virallinen matka oli luonnollisesti hyvin tärkeä. Sen piti onnistua! Muutamien vihlovien vihellysten jälkeen läksi nuori koeteltu veturi Lemminkäinen liikkeelle. Varmastikin muutamien siviilimatkustajien jännittyneet ilmeet laukesivat huutoihin ”sehän kulkee”. Matkan varrella oli paljon uteliaita kansalaisia, joiden seljälleen
avatut silmät ja ammollaan olevat suut osoittivat kyllin selvästi, että tässä töllistettiin
jotain aivan uutta ja ennen näkemätöntä tapahtumaa. Huudettiin eläköötä niin innokkaasti kuin vain Hämeen rahvaalta saattaa vaatia, ja kaikkien silmät loistivat ilosta.
Hämeenlinnassa juhlakansa otti junan vastaan innokkaasti. Torvisoittokunta esitti
Maamme-laulun läsnäolijoiden huutaessa myrskyisesti eläköötä, josta ei tahtonut
loppua tulla. Matkustajat oli johdettu odotussaliin, jossa loistava suuruspöytä odotti.
Samppanjalasit täytettiin ja lehtori Euren oli esittänyt maljan kenraalimajuri Stjernvallille, jonka taitavaa johtoa oli etupäässä kiittäminen Suomen ensimmäisen
rautatieradan onnellisesta rakentamisesta, ja sen jälkeen muille insinööriupseereille.
Maljojen täyttäminen ja tyhjentäminen jatkui! Seurasi soittoa ja isänmaalliset laulut
kajahtivat.
Hetket kuluivat nopeasti ja kohta kello 3.41 oli palattava Helsinkiin, jonne saavuttiin kello 6 illalla. Niin oli unohtumaton matka päättynyt onnellisesti, lopetti tarinansa
matkasta ja juhlinnasta väsynyt kunnon reportterimme, jota saamme kiittää 150 vuotta
myöhemmin matkan ja vastaanoton kerronnasta.
Kiitos hänelle!
Matti Seppä
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN
				PERINNEKILLAN WÄHÄJOULUJUHLA

			
Kiltamme perinteikäs ja suosittu wähäjoulujuhla vietetään
				
lauantaina 26.11.2016 klo 16.00 alkaen
					Lauttasaaren sotilaskodissa
						Pohjoiskaari 36 A

				Sotilaskotisisaret tarjoilevat perinteisen jouluaterian
			
aitoine kinkkuineen, peruna-, porkkana- ja lanttulaatikoineen,
					
rosollia, kalaa tai viiniä unohtamatta.
					
Maukas jälkiruoka sekä kahvi ja torttu
					kruunaavat kulinaarisen nautinnon.
						asevelihintaan 35 €.
					 Tutusti jouluinen ohjelma
					 Iloisen mielen lisäksi
				
tuo tulessasi jotain arpajaisia varten.

				Ilmoittautuminen on tärkeää ja
			se on tehtävä viimeistään 28.11.2016 mennessä:
				
Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776
						tai
				
Hannu Saloniemelle puh. 0400 70 1533
Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 26.11. klo 15.30

			Tervetuloa kaikki iloiset sotilaspojat ja lottatytöt!
			
Kutsu koskee myös Sotilaspojat 1941-1944 ja
		
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor jäseniä.
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VUODEN 2016 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN

Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet
Jäsenmaksut vuodelle 2016 ovat samansuuruiset kuin viime vuonna:
		
		
		

– varsinaiset jäsenet
– puolisojäsenet yhteensä		
– uudet ainaisjäsenet

30 euroa
50 euroa
180 euroa

Kiltamme taloudellinen tilanne on heikentynyt jäsenmaksukertymän pienentymisen vuoksi. On kovin suotavaa, että jäsenet maksaisivat mahdollisuuksien
sa mukaan myös tukimaksua killalle. Ainaisjäsenet ovat jäsenmaksuvelvoitteensa täyttäneet, mutta teidänkin tukimaksunne ovat kovin tervetulleita. Jäsen-		
määrämme supistuessa pienikin tuki on avuksi.
Jäsenmaksut pyydetään suorittamaan killan Sampo-Pankin tilille, jonka numero
on FI08 8000 13701261 05. Jäsenmaksujen karhuaminen aiheuttaa melkoisia
kuluja – maksa mahdollinen rästiin jäänyt jäsenmaksusi ensi tilassa. Aikaisem
mista vuosista poiketen pyydetään killan jäsentä merkitsemään nimensä
maksun viestiosaan, koska jäsennumeron käyttö viitteenä ei kaikkien osalta
toimi. Vakituiset jäsenet maksavat siis 30 euroa ja puolisojäsenet yhteensä
50 euroa.
Kiitos etukäteen!
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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:				Kiltaviestin toimitus:
Marika Porras						Pekka Saloranta
Ratapihantie 9 D 1, 00520 HELSINKI			
Töölönkatu 12 B 8, 00100 HELSINKI
Puh. 040 528 7397						
Puh. 050 560 6075
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi			
E-mail: pekka.saloranta(at)kolumbus.fi

