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Nykyisyydestä tulevaisuuteen
Muutokset ympärillämme
Kiltamme jäsenmäärä oli vuoden 2010 alussa 473. Tämän vuoden alkuun mennessä jäsenten lukumäärä
oli laskenut erittäin merkittävästi. Se oli vuoden vaihteessa vain 407. Syyt tähän jäsenkatoon ovat täysin
selvät. Luonnollinen poistuma ja vakavat sairaudet vähentävät jäsenistön määrää jyrkästi. Uusia jäseniä ei
puolestaan ole onnistuttu saamaan nuorempien ikäpolvien joukosta. Jäsenkato ei koske ainoastaan meidän
omaa kiltaamme. Liiton vuosittainen jäsenpoistuma on liittokokouksessa esitetyn arvion mukaan noin 10
prosenttia.

Jäsenhankinnan ongelmat
Jokaisella toimivalla ja menestyvällä ihmisten yhteenliittymällä on omat yhdistävät koodinsa. Nämä koodit
voivat olla joko sanallisia tai esineellisiä. Niiden vaikutuspiiriin kuuluvat yksilöt muodostavat kiinteän yhteisön, jonka sisällä he toimivat kitkattomasti yhdessä yhteiseen päämäärään pyrkien sekä käskyjä ja ohjeita
noudattaen. Aktiivisen toiminnan aikana sotilaspoikien henkisenä koodina oli sanojen ”Koti, Uskonto ja
Isänmaa” lisäksi yhteinen lupaus. Heillä oli myös oma kokardi, vyö ja usein täydellinen sotilaspoika-asu.
Pikkulotilla oli puolestaan omat ”Kultaiset sanansa” sekä pukunsa ja merkkinsä. Näiden yhteisöjen jäsenet
tunsivat luonnollisesti olevansa osa merkittävää ryhmää, jonka piirissä he viihtyivät ja jonka päämäärien
puolesta he halusivat toimia.
Me sota-ajan sotilaspoika- ja pikkulottatoimintaan osallistuneet viihdymme hyvin toistemme seurassa vielä
nytkin ja meillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Meillä on myös aikaa osallistua yhteisiin retkiin ja mielenkiintoisten esitelmien kuuntelemiseen.
Meitä nuoremmilla uusilla jäsenillä ei juurikaan ole ajallisia mahdollisuuksia osallistua killan toimintaan. He
eivät myöskään tunne, eivätkä voikaan tuntea, samankaltaista yhteenkuuluvuutta kuin me ”sota-ajan nuoret”.
Siksi uusien jäsenten hankkiminen on niin kovin vaikeaa. Heiltä puuttuvat koodit ja kokemukset. Lisäksi,
kuten aiemmin olen todennut, vuosikymmeniä kestänyt vaikenemisen kausi lamaannutti tehokkaasti sukupolvien välisen luonnollisen tietojen ja tunteiden siirron. Sinä aikana ehti syntyä kaksi sukupolvea, jotka
kuulivat erittäin harvoin kertomuksia sotilaspojista ja pikkulotista. Heillä ei ollut myöskään tilaisuutta lukea
meistä, koska koulukirjoissa ei ollut mainintoja toiminnastamme.
Edellä olen esittänyt joitakin perusteluja jäsenhankinnan vaikeuksille. En kuitenkaan tarkoita, että siitä
pitäisi luopua. Yritetään vielä yhdessä.

Sotilaspoikien Perinneliiton XXI varsinainen liittokokous
Porissa 5.9. pidetty liittokokous päätti alentaa liitohallituksen vakituisten jäsenten määrän kahdestatoista
yhdeksään ja varajäsenten määrän kuudesta neljään. Omalla killallamme ei tule olemaan lainkaan edustusta
liittohallituksessa.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Killan sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina marraskuun 21. päivänä
2013 kello 13 Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat.
1.

Kokouksen avaus. Yhdistyksen puheenjohtaja.

2.

– valitaan kokouksen puheenjohtaja,
– valitaan kokouksen sihteerit,
– valitaan pöytäkirjan tarkastajat,
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
(Sääntöjen 8 §).

4.

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

5.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi jäsentä
erovuoroisten tilalle.

6.

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

7.

Kokouksen päättäminen.

Killan hallitus.
Toimeksi saaneena:

Kari Kerstinen
Killan sihteeri

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY

Vuoden 2014 toimintasuunnitelma
Tuleva vuosi on killan 21. toimintavuosi ja toiminnan päälinjat on tarkoitus pitää ennallaan. Jäsenmäärä on
laskenut alle 400:n, joka on yli 20 prosenttia vähemmän parhaisiin vuosiin verrattuna. Tämä taas puolestaan
merkitsee taseen loppusumman pienenemistä. Toistaiseksi se ei ole kuitenkaan heijastunut killan toimintaan,
mutta kuitenkin: pelaamme vain jatkuvasti vähäisemmin resurssein aikaa vastaan.
Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tullaan edelleen ylläpitämään ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
kehittämään.
Jäsenistölle tarkoitetut suositut tapahtumat ja tilaisuudet ovat myös tiiviisti ohjelmassa. Kaikista näistä löytyy tietoa Kiltaviesteistä ja killan nettisivuilta..
Killan tekemän perinnetyön menestyksekkäitä kohteita ovat olleet lukiolaisille tarkoitetut turvakurssit, joita
on pidetty sekä suomen-, että ruotsinkielisille. Kursseja on ollut 10 ja niihin on osallistunut yli 2 000 nuorta.
Entisen sk-talon suojissa oleva suojeluskunta- ja lottatoimintaa esittelevän näyttelyn sotilaspoika- ja
pikkulottaosio on ollut myös yleisön mielenkiinnon kohteena.
Kokemukset ovat olleet hyvin rohkaisevia mutta perinnetoiminnan tehostaminen vaatii enemmän voimavaroja, nimenomaan ja ensisijaisesti henkilöstövoimavaroja. Tämä asettaa haasteita jäsenistöllemme, mikäli
haluamme toimia nimemme mukaisesti perinnekiltana.
Toimintamme rahoitus pyörii lähes kokonaisuudessaan jäsenmaksutulojen ja myös kiitettävässä määrin
jäsenten vapaaehtoisen lisätuen varassa. Siksi on tärkeätä, että kilta saa jäsenmaksutulonsa mahdollisimman
täysmääräisenä. Saadaksemme toiminnallemme uskottavuutta meillä tulisi kuitenkin olla nykyistä enemmän
taloudellista liikkumavaraa, jolla saadaan myös enemmän näkyvyyttä. Erilaisten yhteisöjen ja miksei myös
yksityishenkilöiden antama tuki olisi tervetullut lisä killan toimintaa ajatellen. Myös näiltä osin killan jäsenistöstä uskoisi löytyvän asiantuntemusta.

Helsingissä 16.9.2013.

Killan hallitus

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
Talousarvio 2014
Varsinainen toiminta

Talousarvio Tilinpäätös
2012
2012

Talousarvio Talousarvio
2013
2014

11101,00
3200,00
650,00
14951,00

10404,22
3217,30
721,50
14343,02

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

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

Kulut
4100 Retki- ja juhlakulut
-3300,00
4101 Liittopäivät / liittokokous
-100,00
4110 Kiltaviesti
-5500,00
4120 Posti- ja toimistokulut
-400,00
4121 Kirjanpito
-200,00
4130 Pankkikulut
-250,00
4111 Kotisivut
-100,00
4150 Kuukausi- ja vuosikokouskulut -700,00
4160 Perinnetyö
-400,00
4161 Ansiomitalit ja muistamiset
-250,00
4400 Sotilaspoikalehti / liittomaksu -4500,00
4550 Muut kulut
0,00
Kulut yhteensä
-15700,00
Toiminnan tuotto-/kulujäämä
-749,00

-3194,20
-132,98
-3228,51
-295,20
-507,06
-43,00
-137,10
-1055,50
0,00
-154,00
-4200,00
0,00
-12947,55
1395,47

-4000,00
-100,00
-4500,00
-300,00
-200,00
-100,00
-120,00
-900,00
-200,00
-440,00
-4700,00
0,00
-15560,00
-510,00

-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

200,00
300,00
700,00
1200,00

1700,00
0,00
426,00
2126,00

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

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

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

-600,00
93,00
-507,00
693,00

-40,00
-386,00
-426,00
1700,00

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

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

7010 Korkotuotot
Tulos ennen poistoja
8010 Kaluston poistot

100,00
44,00
0,00

4,26
3099,73
-125,20

10,00

5,00

0,00

-50,00

44,00

2974,53

0,00

-159,00

Tuotot
3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020 Retki- ja juhlatuotot
3110 Kahvitustuotot
Tuotot yhteensä

Varainhankinta
Tuotot
5010 Ilmoitukset
5040 Lahjoitukset
5050 Kirja- ja tarvikemyynti
Tuotot yhteensä
Kulut
6110 Kirja- ja tarvikeostot
6060 Varaston muutos
Kulut yhteensä

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Kari Kerstiselle on 5.9.2013 myönnetty liiton pienoislippu
Pienoislippu on liiton arvokkain tunnusesine, joka voidaan myöntää henkilöjäsenelle mittavista ja pitkäaikaisista ansioista liiton, killan tai Sotilaspoikien perinnesäätiön toiminnassa.
Kari Kerstinen liittyi kiltaan 1995 ja hänet valittiin lähes saman tien killan kiltamestariksi. Hän oli Timo
Jokisen esikunnassa valmistelemassa ja toteuttamassa Helsingissä vuonna 1997 pidettyjä valtakunnallisia
liittopäiviä, ja hänet valittiin killan sihteeriksi vuonna 2001, jota postia hän hoitaa edelleen.
Perinneliiton hallituksessa hän on toiminut vuodesta 2008 alkaen.

Muistopaaden äärellä
Suuri joukko muistopaaden pystyttämiseen osallistuneita kiltojen jäseniä kokoontui patsaan äärelle kauniina
elokuun päivänä 25.8. Tapahtuma järjestettiin jo toisen kerran vuonna 2011 tapahtuneen paljastustilaisuuden
jälkeen.
Kiltamme puheenjohtaja Olli Sorvettula totesi Taivaskalliolla pitämässään puheessa, että muistopaatemme
kuuluu niihin sotamuistomerkkeihin, joista kerätään tiedot ja kuvat Tammenlehvän Perinneliiton valmistelemaan kirjaan. Sotilaspojathan osallistui sotilaalliseen maanpuolustukseen esimerkiksi juuri Taivaskalliolla.
Ote Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n puheenjohtajan Ethel Sandströmin
puheesta: ”Emme tiedä, minne olemme matkalla, jos emme tiedä, mistä tulemme. Muistopaasi muistuttaa
meitä siitä, millainen oli meidän nuoruutemme. Traditiomme auttaa ymmärtämään, millaisia uhrauksia on
tehty vapauden ja tulevaisuuden puolesta.”
Lopuksi killan puheenjohtajat laskivat yhteisen kukka-asetelman kalliolle patsaan juureen.

JÄSENASIAT

Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu kiltaveljemme Kurt Johansson, Matti Antero Hiekkala ja Martti Pälli.

Me kutsumme häntä,
mutta hän ei käänny enää.
Hän on matkalla lapsuutensa
metsiin, sinisen kukan
ja kultaisen syksyn maahan.
Siellä laulavat toisenlaiset linnut
Sirkka Turkka

Merkkipäiviä
85 VUOTTA
Salojoki Jaakko
Kankkunen Ilpo
Kauranne Jouko
Tuisku Väinö
Huovinen Pentti
Riisalo Olavi

80 VUOTTA
9.10.2013
25.10.2013
4.11.2013
19.11.2013
20.12.2013
24.12.2013

Ylä-Kotola Olavi
Riikonen Raimo
Väätäinen Seppo
Mäkelä-Korpi Katri

2.10.2013
9.10.2013
16.11.2013
24.10.2013

60 VUOTTA
Metsola Tapio 1.10.2013

Uusia jäseniä

Eronnut

Korhonen Sakari
Kuningas Kristiina

Mustonen Arvi

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 puut sekä heinäkuu
tehtäviänsä tehden.
Tänään on aika jo hiljentyneinä
levätä ruohon ja lehden.
Anja Karkiainen

TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2013
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00

Keskiviikko 2.10.

Sotilaallinen kriisinhallinta Afganistanissa
Majuri Ville Porras

Keskiviikko 9.10.

Presidentti P. E. Svinhufvud suojeluskuntalaisena
Professori Martti Häikiö
Alla kutsu veljeskillan tilaisuuteen

Keskiviikko 16.10.

Terrorismi ennen ja nyt
VT Leena Malkki

Keskiviikko 6.11.

Autonomian aika ja Suomen keisarit
Pääjohtaja, valtionarkistonhoitaja Jussi Nuorteva

Torstai 21.11.

Killan syyskokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa
Erillinen kokouskutsu ja asialista tässä lehdessä

Lauantai 30.11.

Killan pikkujoulu
Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä

Perjantai 6.12.

Valtakunnallinen lipunnosto Tähtitorninmäellä kello 9.00
Sotilaspojat osallistuvat tilaisuuteen rivistönä.
Lipunnostotilaisuuden jälkeen kokoonnutaan Hesperiankadulle
seppeleenlaskuun muistolaatalle.
Kynttilöiden sytyttäminen Hietaniemen sankarihaudoille kello 14.00
Kokoonnutaan Hietaniemen uudella kappelilla. Sytyttäjiä tarvittaisiin lisää!

Presidentti P. E. Svinhufvud suojeluskuntalaisena
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor kutsuu Pääkaupunkiseudun sotilaspoikia ja
pikkulottia syyskokoukseensa keskiviikkona lokakuun 9. päivänä 2013 entisen Suojeluskuntatalon auditorioon Töölöntorinkatu 2 B kello 12.30. Kokouksen yhteydessä professori Martti Häikiö esitelmöi suomeksi
aiheesta ”Presidentti P. E. Svinhufvud suojeluskuntalaisena”.
Ennen esitelmää kahvi-/tee- ja hillomunkkitarjoilu.
Ilmoittautumiset Kaarlo Männistölle viimeistään maanantaina 7.10.2013 kello 12.00:een mennessä.

Sotilaspoika lähettinä ja monistajana
Kiltamme jäsen Erkki Simpanen syntyi Viipurissa vuonna 1928. Hän aloitti siellä koulunkäyntinsä, mutta joutui
perheensä kanssa lähtemään evakkoon Parikkalaan,
missä hän asui koko talvisodan ajan. ”Härkävaunussa
me matkustettiin”, Simpanen kertoo.
Pitäjän suojeluskuntalaiset sanoivat nuorille pojille, että
kun isät ja veljet ovat nyt sodassa, teidän apuanne tarvitaan kipeästi. Erkki joutui muiden poikien kanssa ole
maan yövartiossa Simpeleenjärven rannalla. Silloin hän
sai ensimmäisen kosketuksen sotilaspoikiin. Erkki sai
yhden päivän kestävän koulutuksen aseen käytössä ja
selkäänsä vanhan Berdan-kiväärin.
Kuljimme öiseen aikaan järven rannalla ja tarkkailimme
myös mahdollisia viholliskoneiden ylilentoja. Järvi
muodosti laajan esteettömän tarkkailualueen, jota ei
voinut ylittää tulematta havaituksi. Kaikista havainnoista oli viipymättä tehtävä ilmoitus.
Saavuin evakkopoikana Helsinkiin vuonna 1940 ja liityin samana vuonna sotilaspoikajärjestöön. Heti liittymiseni jälkeen ryhdyin toimimaan lähettinä. Ensin olin lähettitehtävissä Kotijoukkojen Esikunnan rovastintoimistossa ja sieltä siirryin esikunnan alaisiin yleisiin lähettitehtäviin. Kuljetin lähetyksiä useisiin kohteisiin
myös Pääesikuntaan.
Sain erityisen ”lupakirjan” liikkua myös pommitusten aikana. Saatoin silloin seurata melko vapaasti pommikoneiden liikkeitä ja ilmatorjunnan tulitusta. Nousin vuoden 1944 helmikuun suurpommitusten aikana
Tähtitorninmäelle ja näin sieltä hyvin selvästi tehokkaan ilmatorjuntatulen vaikutukset. Neuvostokoneet
saivat lähestyessään Helsinkiä vastaansa sulkutulta, ja Tähtitorninmäeltä näkyi hyvin, kuinka ne kaartoivat
ja palasivat tulosuuntaansa pudottaen pommit jäälle.
Siirryin sodan loppuvaiheessa monistustehtäviin. Monistin materiaalia lähinnä koulutustoimintaa varten.
Annoin vaitiololupauksen ja huolehdin siitä, että kaikki vahat ja ylimääräiset kopiot tuhottiin. Lisäksi toimin
pitkähkön ajan kenraali Malmbergin henkilökohtaisena ”apupoikana”.
Sodan jälkeen
Menin vuonna 1947 vapaaehtoisena suorittamaan asevelvollisuuttani ja suoritin siellä lentomekaanikkokurssin. Varmaankin toiminnastani luottamuksellisissa tehtävissä sodan aikana ja myös sen vuoksi, että
tunsin useita upseereita, sain vuonna 1948 Yrjö Leinon hallituksen aikana kehotuksen pitää aina kolmen
vuorokauden muonan valmiina. Sen lisäksi minun oli oltava valmis viipymättä käskyn saatuani piiloutumaan metsään. Onneksi mitään sellaista ei tapahtunut, joka olisi vaatinut metsiin siirtymistä.

Haastattelijan kertomus
Erkki Simpanen harrastaa suunnistusta. Tänä vuonna hän osallistui Torinon lähellä pidettyihin ikämiessarjojen maailmanmestaruuskilpailuihin. Hän oli omassa sarjassaan A-finaalissa kahdeksas. Onnitteluni!

Olli Sorvettula

KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN

Taitaa pitää paikkansa, että suomalaiselle kaikki, mikä tapahtuu toisen kerran, on jo perinne. Ainakin minä
tunsin olevani osa perinnettä, kun huhtikuun lopulla olin elämäni toisella kylpyläreissulla Pärnussa kiltaveljien ja -sisarien mukana. Viime keväänä kuvailin kokemuksiani Kiltaviestissä, eikä nyt ole asiaan paljon
omakohtaista uutta lisättävää. Hoidot ovat entisenkaltaisia, kylpylä Viking samoin. Ilmakin oli lähes yhtä
ikävä kuin vuosi sitten. Monet inkeriläiset veteraanitkin olivat vuoden takaisia tuttuja. Tuttuuden tunnetta
lisäsi se, että osasin viimevuotisten harjoitusten jälkeen suunnistaa ilman sekoiluja kylpylän loputtomilla
käytävillä.
Viron kevät oli myöhässä, kuten meilläkin. Paikalliset kertoivat, ettei miesmuistiin ole nähty näin kylmää
kevättä. Muutamana päivänä oli tosin hyvinkin aurinkoista, mutta mereltä puhaltava jäätävä tuuli ei houkutellut sauvomaan ihanille rannoille. Kuulin kyllä, että reippaimmat olivat tehneet pitkiäkin lenkkejä. Minä
en ollut reipas. Sen sijaan tein ennätyksiä nukkumisessa. Raviraamat oli ripotellut hoitoni tasaisesti koko
päivälle, joten hoitojen väliin jäi hassun mittaisia hyppytunteja, joita esimerkiksi lounas vielä pilkkoi
pienemmäksi. No, laiskiaisellehan tämä sopi! Ei ollut mitään syytä kiskoa lenkkivaatteita ylle ja porhaltaa
poluille. Minä painuin huoneeseeni, leväytin vatkatun ja muokatun ruumiini vuoteelle (ei ollut tuolia) ja
syvennyin 1600-luvun japanilaiseen haibun-runouteen. Kukaan lääkäri koskaan ei ole määrännyt näin tehokasta unilääkettä! Uni tuli muutamassa minuutissa, suosittelen kaikille unta etsiville haibuneita. Opin ensimmäisenä päivänä, että panin heti huoneeseen tullessani herätyskellon hälyttämään seuraavasta hoidosta.
Univelat tulivat kuitatuiksi ja ”unipankkiin” jäi vielä kulutettavaa kotikäyttöön.
Viime vuonna ääneni ei toiminut, joten en osallistunut perinteiseen yhteislaulutilaisuuteen. Tänä vuonna
osallistuin ja mukavaa oli. Inkeriläiset ystävämme ovat laulukansaa vieläkin vaikka ikä on jo heleimmän
soinnin vienyt. Veikko Virintie laulatti mestarin tavoin Maija Vaarnavuon kokoamasta lauluvihosta tuttuja
ja muistoja herättäviä lauluja. Aiheellisesti muistettiin, että Viron sotaveteraanien päivä oli ollut pari päivää
aiemmin ja suomalainen veteraanipäivä oli tulossa muutaman päivän kuluttua. Inkeriläiset veteraanirouvat
lauloivat sydämeen käyvästi Veteraanin iltahuuto -laulun ja lisäksi eräs rouva esitti yksinlaulua. Saimme
kuulla, että toinen rouva heidän joukossaan täytti tällä matkalla ollessaan 90 vuotta ja oli juuri saanut tietää
saaneensa Suomen kansalaisuuden. Liikuttavaa! Kuinka ollakaan, laulutuokion jo päätyttyä, syntyi meidän
joukostamme uusi lauluyhtye, jolle povataan suurta menestystä – tai sitten ei. Nimikin melkein keksittiin:
Four Cats. Sitten huomattiin, että sen niminen poppoo on jo olemassa. Miltä kuulostaisi Four Bitch’? Täytynee vielä miettiä. Yksi laulu kuitenkin osataan – melkein.
Tämän vuoden erikoisuus oli Pärnun kaupunginorkesterin konsertti kaupungin musiikkitalossa. Aina
tarmokas Maija houkutteli minut mukaansa, ja hyvin teki. Pärnussa on tosiaan ison teatterin ja museoiden
lisäksi täysimittainen, kunnolla varustettu musiikkitalo. Salissa oli jopa urut ja kuorotila orkesterilavan takana. Orkesterin vakiokokoonpanossa on ohjelmalehtisen mukaan runsaat 40 soittajaa. Hyvää sinfoniettakokoa
siis. Vierailevien dirigenttien ja solistien nimiluettelo on huimaava. Orkesteria johti Jûri Alperten, Suomessa
usein vieraillut ja kansavälistäkin nimeä saanut kapellimestari. Kuulimme Carl Maria von Weberin 2. sinfonian ja Richard Wagnerin Sigfried idyllin välissä Wagnerin laulusarjan Wesendonck lieder. Solistina lauloi
Estonian tähti Heli Veskus, monipuolinen oopperalaulaja, jolla on jo nimeä Wagner-rooleista. Hän on vieraillut Suomen kansallisoopperassa sekä Wagnerin Valkyriassa että Reinveren oopperassa Puhdistus. Jälkimmäisessä hän oli Vanha Aliide ja sai siitä loistavat arvostelut. Kysymyksessä ei siis ole mikään turha laulaja.
Sen huomasimme kyllä itsekin Wesendonck-laulujen tulkinnoista.
Osa joukosta harrasti kulttuuria vielä perjantai-iltana Elisabethin kirkossa. Ohjelma oli ollut hieman haastava, kuten kuuluu sanoa tylsästä ja vaikeasta. Kuulijat odottivat kirkkomusiikkia, mutta saivat umpimodernia
improvisaatiota. Kylmä ja kostea kirkko ei lisännyt kokemuksen nautinnollisuutta. Sitä he onneksi löysivät
konsertin jälkeen viehättävästä ravintolasta.

Kotimatkan alkajaisiksi saimme kattavan kiertoajelun asiantuntevan oppaan kanssa Pärnun eri puolille.
Saimme myös uuden annoksen lisätietoja sekä Pärnusta että koko Virosta. Pikanttina yksityiskohtana
näimme vanhan huvilan, jossa presidentti Halonen vietti lomaansa taideleirillä jokunen vuosi sitten. Pärnussa ja ympäristössä asuu vakinaisesti noin 200 suomalaista, jotka ovat perustaneet Pärnun Suomi-seuran.
Seura toimii vilkkaasti ja sillä on vakinainen kokoontumispaikka eräässä keskustan hotellissa.
Viime vuoteen verrattuna kaupunkia leimaa taloustaantuma entistä pahemmin. Joka puolella on tyhjiä kauppoja ja monet ravintolat ja kahvilat ovat sulkeneet kokonaan tai toistaiseksi. Ehkä ne kuitenkin virkoavat
kesäsesongin koittaessa. Pärnuhan on kesäkaupunki, jonka taloudesta ison osan kattavat matkailutulot.
Tallinnassa kuljettajamme johti pääosan joukostamme paikallisiin hankintapisteisiin. Minä käytin parituntisen ystäväni luona keskustassa. Kaiken kaikkiaan retki oli jälleen onnistunut, mistä kiitos matkanjohtajallemme Kari Kerstiselle ja tietysti koko joukolle. Tamminiemen kahvilassa muistelimme mukavaa
retkeämme. Pirkko Luostarinen sanoi osuvasti, että tällaisen retken tärkein anti on siinä, että olemme toistemme kanssa, tutustumme toisiimme milloin lounaspöydässä, milloin illanistujaisissa tai hoitoihin odotellessa. Ei ole kiirettä, eikä verkkareissa ja kylpytakissa tarvitse välittää turhasta arvokkuudesta.
Tässä lehdessä on ilmoitus ensi kevään kylpylämatkasta Pärnuun. Pääsiäisen johdosta aikataulu on hieman
muuttunut, joten meillä on sunnuntaina aikaa lähteä vaikkapa Riikaan, Baltian ihanaan ”Pikku-Pariisiin”.
Suosittelen sekä Pärnua että Riikaa!

Marika Porras

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
VIETÄ KEVÄINEN VIIKKO VIRON PÄRNUSSA
Viiking-kylpylässä, tutussa paikassa, tutussa seurassa.

Ajankohta

22.–29.4.2014 (tiistai–tiistai)
Lähtö pääsiäisen jälkeisenä tiistaina ja
paluu tiistaina, vapun aatonaattona.

täyshoito euroa/henkilö

Hinta

A–B-taloissa
C–D- taloissa

puolihoito euroa/henkilö

465
495

439
469

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 180 euroa/henkilö
Hinta edellyttää vähintään 30 henkilön ryhmää.

Hintaan sisältyy
• laivamatkat kansipaikoin Tallink Star -aluksella
bussikuljetus Rautatientorin turistipysäkiltä Länsisatamaan ja edelleen
Tallinnasta Pärnuun ja takaisin. Matkatavarat bussissa koko matkan
ajan.
• majoitus 2 hengen huoneissa.
• täysihoitoruokailut sis. aamiaisen, lounaan ja päivällisen täysinä
perillä olopäivinä (alkaen päivällisellä ja päättyen aamiaiseen). Halut
taessa saa puolihoidon.
• uima-altaiden, saunan sekä kuntosalin laitteiden käytön aukioloaiko
jen mukaisesti.
• lääkärintarkastus.
• lääkärin määräämät 2–3 kylpylähoitoa/hoitopäivä.,
• suomea puhuvan oppaan palvelut kohteessa.
• kaupunkikierros Pärnussa. kesto noin 2½ tuntia.

Laiva-aikataulu, Tallink Star -alus: Helsinki–Tallinna klo 13.30–15.30.
Tallinna–Helsinki klo 10.30–12.30.
Ryhmälle on tehty alustava varaus.
Ilmoittautumiset 31.12.2013 mennessä:

Kari Kerstinen, Kullervonpolku 22 A 22, 04200 Kerava,
Puh. 0500 152 855, e-mail kari.kerstinen@hotmail.com
Matkatoimisto sama kuin ennen: Ykkösmatkat – Seniorimatkat.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN

WÄHÄJOULUJUHLA

Kiltamme perinteikästä ja suosittua wähäjoulujuhlaa vietetään
lauantaina 30.11.2013 klo 16.00 alkaen
Otaniemen meri- ja rajavartijakoulun sotilaskodissa
Kivimiehentie 2, Espoo
(Fonectan Keltaiset Sivut, karttalehti 65, ruutu D 5)

Sotilaskotisisaret tarjoilevat maittavan jouluaterian
aitoine kinkkuineen, peruna-, porkkana- ja lanttulaatikoineen,
lisänä rosolli ja graavisuolattu lohi.
Maukas jälkiruoka ja kahvi & torttu
päättävät herkuttelun.
Kaikki tämä asevelihintaan 30 €/herkuttelija
Tutusti jouluinen ohjelma
Iloisen mielen lisäksi
tuo tullessasi jotain arpajaisia varten.

Muistathan ilmoittautua viimeistään
20.11.2013 mennessä:
Kari Kerstinen puh. 0500 152 855
tai
Kaarlo Männistö puh. 09 872 4232 ja 050 568 0776

Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 30.11. 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.

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/Osoitemuutokset
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

