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KANSIKUVA: Kiitos Helsingin kaupungin ripeän toiminnan muistopaasi seisoo
entistä ehompana paikallaan 22.9.2015 lähtien.
VALOKUVAT: Hannu Saloniemi
.
Kiltaviestin 4/2015
aineisto toimitukselle 29.11.2015 mennessä.
Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin
ohjelmanmuutoksiin.
Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.
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Muistopaaden kohtalo
Taivaskalliolla muistopaateemme kohdistunut tihutyö on pöyristyttävä teko, joka on suunnattu todennäköisesti kaikkia sotilaspoikia ja pikkulottia vastaan. Paaden irrottaminen
kalliosta sekä sen kaataminen ja vyöryttäminen alas kalliolta on vaatinut ennakkosuunnittelua ja suurta voimaa. On varmistunut, että paasi oli paikallaan muutamia päiviä ennen vihateon tapahtumahetkeä. Teko oli siis lähes varmasti suunniteltu tapahtuvaksi juuri ennen paaden
pystyttämisen muistopäivää. Jos todella näin on ollut, kysymyksessä ei ole nuorison joskus
ilmenevä tuhoamishalu, vaan väkivaltainen kannanotto, joka kohdistui ensisijaisesti paaden
pystyttäjiä ja heidän aikaisempaa sotienaikaista toimintaansa vastaan.
Edellä olevat ajatukset ja johtopäätökset ovat tulleet mieleeni surun ja harmin keskellä.
Toivon kuitenkin, että olen väärässä, sillä turhautuneen ja aggressiivisen ihmisryhmän harkitsematon teko olisi helpompi hyväksyä.
Paaden paikka ei jää tyhjäksi Taivaskalliolla.
Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto ryhtyi nopeasti tapahtuman
jälkeen toimiin paaden saamiseksi kallion rinteestä entiselle paikalleen.
Aluksi puolustusvoimat tarjosi helikopteria kiven nostamiseen. Kiven paino ylitti kuitenkin
helikopterin nostokyvyn. Sen jälkeen tutkittiin mahdollisuudet kuljettaa kivi maata pitkin
entiselle paikalleen tai nostaa se kalliolle nosturia käyttäen. Molemmat vaihtoehdot osoittautuivat kuitenkin toteuttamiskelvottomiksi. Jäljelle jäi vain mahdollisuus hankkia uusi kivi ja
sijoittaa se entisen paaden paikalle.
Uusi kivi on jo hankittu. Se on toimitettu Onnenvuoresta Helsinkiin. Uusi kivi on jo entisen
paaden paikalla ennen tulevan talven lumia.
Pieni runo 1950-luvun alkuvuosilta:
”Mikä huuto ja hurraa kaduilla kajaa?
Siellä tyhmyys aasin valjaissa ajaa.”
Olli Sorvettula
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Tyrmistyttävä teko
Ruotsinkielisen veljeskillan jäsen Yngve Sundqvist oli mennyt muistopaatemme pystytyspäivänä 25.8.
Taivaskalliolle ilmoittaakseen sinne mahdollisesti tuleville kiltansa jäsenille tavanomaisten juhlallisuuksien
peruuntumisesta. Huomattuaan paaden kadonneen hän ilmoitti katoamisesta viipymättä kiltojen puheenjohtajille.
Muistopaasi oli todella käsittämättömällä tavalla kadonnut. Me paikalle tulleet kolme henkilöä tutkimme
tyrmistyneinä ympäristöä ja löysimme vihdoin paaden rinteessä olevasta syvänteestä osittain kolhiintuneena.
Kiveen kiinnitetyn laatan kuntoa oli paaden sijainnin johdosta mahdotonta tarkalleen arvioida.
Tein tapahtuneen johdosta rikosilmoituksen ja otin yhteyttä Helsingin kaupungin katu- ja puisto-osastoon.
Taivaskalliosta vastaava henkilö ei tiennyt asiasta mitään, mutta lupasi tutkia asian. Myöhemmin sain
selville, että virasto oli jo ensimmäisen soittoni jälkeen ryhtynyt paaden nostamiseen tähtääviin toimiin. Epävarmuutta kuitenkin vallitsi siitä, olisiko nostaminen lainkaan mahdollista vaikeiden maasto-olojen vuoksi.
Jäimme odottamaan, että muistopaasi mahdollisimman pian seisoo entisellä paikallansa lujasti kallioon kiinnitettynä.
Olli Sorvettula

Tyhjä paasi Taivaskalliolla 15.8.2015.

4

Muistokivi 15.8.2015.

Uusi muistopaasi on tuotu Taivaskalliolle ja sitä asennettiin paikalleen 21.9.2015. Muistolaatta
kiinnitetään paaden kylkeen, kun kivi on ensin vahvoilla kierrepulteilla kiinnitetty kallioon.
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
Killan sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä
marraskuuta 2015 klo 13.00 entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa
Töölöntorinkatu 2 Helsinki. HUOM! Paikka ja päivämäärä muuttuneet
aiemmin ilmoitetusta.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat.
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, yksi tai useampi sihteeri ja
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.

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

4.

Päätetään hallituksen jäsenten määrä sääntöjen 5 §:n mukaisesti.

5.

Valitaan erovuorossa olevan hallituksen puheenjohtajan tilalle
puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

6.

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

7.

Päätetään missä lehdessä kokouskutsut julkaistaan.

8.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.

Kokouksen päättäminen.

Kahvitarjoilu puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
Killan hallitus
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma
Vuosi 2016 on killan 23. 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.
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.
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”.
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 2.9.2014
Killan hallitus
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry

Talousarvio 2016
Talousarvi
o 2014

Talousarvio

Tilinpäätö
s 2014

Talousarvi
o 2015

8658,75
3211,60
777,35
13656,00 12647,70

8580,00
3000,00
650,00

8150,00
2800,00
700,00

12230,00

11650,00

4100
4101
4110
4120
4121
4130
4111
4150
4160

‐3300,00 ‐2603,13 ‐3300,00
‐150,00 ‐102,10 ‐150,00
‐4200,00 ‐4291,74 ‐4500,00
‐300,00 ‐439,80 ‐300,00
‐200,00
‐300,00
0,00
‐100,00 ‐186,00
‐60,00
‐120,00 ‐297,60 ‐150,00
‐900,00 ‐560,20 ‐100,00
‐200,00
‐100,00
0,00

‐2900,00
‐150,00
‐4500,00
‐300,00
‐100,00
‐150,00
‐200,00
‐500,00
‐50,00

4550 Muut kulut

‐300,00 ‐159,30 ‐200,00
‐4500,00 ‐4218,00 ‐4200,00
0,00 ‐146,49
0,00

‐300,00
‐4000,00
0,00

-14270,00 13004,36 -13360,00
‐614,00 356,66 ‐1130,00

-13150,00
‐1500,00

Varsinainen toiminta

2016

Tuotot

3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020 Retki‐ ja juhlatuotot
3110 Kahvitustuotot

Tuotot yhteensä

9706,00
3300,00
650,00

Kulut

Retki‐ ja juhlakulut
Liittopäivät / liittokokous
Kiltaviesti
Posti‐ ja toimistokulut
Kirjanpito
Pankkikulut
Kotisivut
Kk‐ ja vuosikokouskulut
Perinnetyö
Ansiomitalit ja
4161 muistamiset
4400 Liittomaksu
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
8010
Kaluston poistot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

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

200,00
500,00
200,00

200,00
500,00
100,00

900,00

800,00

‐100,00
‐100,00

‐100,00
‐50,00

-200,00
500,00

‐40,00
‐302,35
‐342,35
637,65

-200,00
700,00

-150,00
650,00

5,00

0,00

0,00

0,00

-50,00

280,99
‐287,32

‐430,00
-50,00

‐850,00
-250,00

-159,00

6,33

-475,00

-1100,00

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

‐100,00
‐100,00

Onnittelimme 50-vuotiasta sotaveteraanipiiriä
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n 50-vuotisjuhla pidettiin Helsingin kaupungintalossa 4.9.2015.
Ennen juhlatilaisuuden alkamista ottivat piirin edustajat, puheenjohtaja Erkki Merikallio ja Espoon
sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Eino Luostarinen vastaan juhlivalle sotaveteraanipiirille osoitettuja onnitteluita.
Perinnekiltamme onnittelut esitti killan puheenjohtaja ja sihteeri. He luovuttivat onnittelupuheen jälkeen
sotaveteraanipiirille puuhun upotetun sotilaspoikaplaketin. Puheessaan Olli Sorvettula lausui muun muassa
seuraavaa:
”Me sotilaspojat ja pikkulotat pidämme veteraaneja vanhempina veljinämme ja lottia isosiskoinamme. Me
tunnemme läheisyyttä. Me arvostamme, autamme ja kunnioitamme veteraaneja.”
Kuvassa vasemmalta oikealle: Hannu
Saloniemi, Olli Sorvettula, sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Erkki Merikallio ja
Eino Luostarinen.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n hallituksen kokouksessa 3.6.2015 kiinnitettiin viiden kiltamme jäsenen rintaan Sotaveteraanien ansioristi kiitoksena ja
tunnustuksena heidän arvokkaasta työstään sotaveteraanien hyväksi. – Kuvassa
vasemmalla Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Erkki Merikallio. Hänestä oikealla neljä kiltamme jäsentä, jotka saivat ansioristin: Sten
Bärlund, Kaarlo Männistö, Erkki Simpanen ja Risto Laakso. Ansioristin saanut
Heikki Hälikkä puuttuu kuvasta.
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Killan syysretki Viikkiin 16.9.2015
Syysretki suuntautui Helsingin yliopiston Yliopistolliseen eläinsairaalaan ja Gardeniaan. Meitä oli ilmoittautunut mukaan 29 henkeä, mutta syksyn flunssat ja muut syyt pienensivät joukkoa niin, että eläinsairaalan
edustalle sateisessa säässä kertyi 22 kiltalaista.
Pieneläinsairaalan vastaanottoaulassa johtaja Jussi Anttila kertoi Yliopistollisen eläinsairaalan muodostuvan
kolmesta yksiköstä: Viikissä sijaitsevista pieneläinsairaalasta ja hevossairaalasta sekä Mäntsälässä Saaren
kartanossa toimivasta tuotantoeläinsairaalasta. Sairaala toimii tulevien eläinlääkäreiden opetus- ja harjoittelupaikkana ja se on auki ympäri vuorokauden kaikkina vuoden päivinä. Noin 17 000 pieneläintä – pääosin
koiria ja kissoja, 3 500 hevosta ja 9 500 maatilojen tuotantoeläintä, enimmät lehmiä ja sikoja, hoidetaan
vuosittain. Pieneläinsairaala ja hevossairaala siirtyivät uuteen klinikkarakennukseen Hämeentieltä vuonna
2006. Yliopistollisessa eläinsairaalassa työskentelee noin sata henkeä – eläinlääkäreitä, eläintenhoitajia ja
muuta avustavaa henkilökuntaa. Vuosibudjetti on 10 miljoonaa euroa ja siitä 7 miljoonaa tulee potilasmaksuina, loput valtion tukena opetus- ja tutkimustoiminnalle.
Ryhmämme jaettiin kahtia, ja Jussi Anttila tutustutti meidät pieneläinsairaalan toimintaan ja hevossairaalan ylihoitaja Sonja Viitanen omaan osastoonsa. Eläinpotilaiden tutkimushuoneet, sisätautiyksikön hoitohuoneet, opiskelijoiden illalla ja yöllä hoitama laboratorio, pieneläinten leikkausosaston valmisteluhuone
sekä koirien sairaalahäkit, joissa potilaat tarvittaessa asustivat pidempien hoitojen ajan, nähtiin. Diagnostisen kuvantamisen eli tavanomaisemmin röntgenosaston tiloihin kurkistettiin ovesta. Tehohoito-osastoon
ei meillä ollut asiaa eikä varsinaisiin leikkaussaleihinkaan. Meille tuli selväksi, että lemmikkieläimiä hoidetaan nykyisin hyvin samanlaisilla välineillä ja menetelmillä kuin meitä ihmisiäkin.

Retkeläisiä Pieneläinsairaalan vastaanottoaulassa, sairaalan johtaja Jussi Anttila seisoo takana.
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Gardenian puutarhuri Marianne Lönnberg kertoo kaakkoisaasialaisista maustekasveista.

Hevossairaalassa saimme kokeilla heräämön paksuja seinäpehmusteita ja lattiaa. Huone on pehmustettu,
jottei nukutuksesta heräävä hevonen loukkaa itseään noustessaan tokkuraisena ylös. Ylihoitaja Viinanen,
talossa 18 vuotta jo työskennellyt sairaanhoitaja, kertoi hevossairaalan hoitokarsinoiden ääressä potilaiden
hoidosta. Meille kerrottiin toimenpiteistä, joilla hevossairaalassakin ilmeneviä sairaalabakteereita pidetään kurissa. Näimme pitkän käytävän, jossa hevosia juoksutetaan ontumavikojen selvittämiseksi. Hevossairaalassa on myös suuri juoksumatto – vastaavanlainen kuin kuntosaleissa yleinen ihmisten juoksumatto,
mutta sitä emme nähneet. Paljon ennennäkemätöntä ja -kokematonta tuo eläinsairaalakierros tarjosi.
Kävelimme kadun yli Gardeniaan, Helsingin kaupungin ja yliopiston omistamaan trooppiseen puutarhaan.
Se avattiin vuonna 2001, ja nyt kaupunki on päättänyt sulkea sen tämän vuoden lopussa kalliiden kustannusten vuoksi. Puutarhuri Marianne Lönnberg opasti meidät lämpimänkosteaan viidakkoon ja kertoi yksityiskohtia monista kasveista, joista useat ovat kasvaneet pienistä taimista aina neljätoista metriä korkean
kasvihuoneen kattoon asti.
Gardenian trooppisen puutarhan kasvikokoelmassa on yli 300 kasvilajia. Kokoelman teemana ovat kaakkoisaasialaiset hyötykasvit. Saimme kuulla, että banaani ei ole puu ja näimme valokuvan Gardenian banaanin muhkeasta hedelmätertusta. Arvuuttelimme, kuinka nopeasti bambu kasvaa. Jopa 25–30 senttimetriä
päivässä voi verso hyvissä oloissa yletä. Gardenian bambut ovat jo reidenpaksuisia korkeita puita – ongenvavaksi liian mahtavia. Keittiöstä tuttuja mausteita tuottavat puut oli mukava nähdä elävinä ja kuulla yksityiskohtia niiden alkuperästä. Vanilja, kaneli, pippurikin saavat hyvää lisämakua, kun tietää niiden historiasta ja tuotannosta enemmän.
Kuuman kasvihuoneen jo hiukan uuvuttamina kävelimme eläinsairaalan vieressä toimivaan opiskelija- ja
henkilökuntaruokala ”Tähkään”, jossa nautimme aterian. Mielenkiintoinen, mukava syysretki.
Hannu Saloniemi
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MUISTOMITALIT JA MUISTORISTIT
Keväällä tuli taas esille, että sotilaspojat ja pikkulotat eivät kovin hyvin tunne sodanaikaisia muistomitaleita
ja -ristejä, joita he ovat oikeutettuja hakemaan sodanaikaisen palvelun perusteella. Sotainvalidien
Veljesliiton kunniamerkkipalvelusta saimme Teuvo Ljungbergin välityksellä tietoa seuraavista mitaleista ja
muistoristeistä. Lisätietoja saa Sotainvalidien Veljesliiton kunniamerkkipalvelusta, puh. 09 4785 0209.
Kotijoukkojen muistoristi
Suomen sotien 1939–1945 muistoristitoimikunta päätti 9.5.1994, että Suojeluskuntien poikaosastoissa
talvisodan aikana sekä Sotilaspoikaosastoissa jatkosodan aikana palvelleet ovat oikeutetut saamaan
Kotijoukkojen muistoristin. Tässä tapauksessa oikeus saada Kotijoukkojen muistoristi ei edellytä ko. sodan
muistomitalin kanto-oikeutta. Edellytyksenä on, että palvelusaika on ollut vähintään kaksi kuukautta ajalla
30.11.1939–13.3.1940 ja/tai 24.6.1941–26.10.1944.
Kotirintamanaisen mitali
Sotainvalidien Veljesliitto teki 50-vuotisjuhlapäivänään 1990 päätöksen Kotirintamanaisen mitalin perustamisesta huomionosoituksena naisille, jotka sotiemme 1939–1945 aikana työpanoksellaan vapauttivat
miehet maanpuolustuksen tarpeisiin. Mitali voidaan myöntää naisille, jotka toimivat sotien aikana muun
muassa
– vapaaehtoisissa maataloustöissä,
– teollisuus- ja palvelutehtävissä,
– kotitöissä lasten ja perheen kasvattajina ja huoltajina,
– kotirintamalottina.
Kotijoukkojen muistoristin ja Kotirintamanaisen mitalin voi lunastaa Sotainvalidien Veljesliiton
kunniamerkkipalvelusta, Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki.
Sininen Risti
Vapaussoturien Huoltosäätiö perusti Vapaussodan 50. juhlavuonna 1968 Sinisen Ristin. Sininen Risti ilman
solkea voidaan myöntää mm. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen poika- ja tyttöosastoihin kuuluneille. Sinistä Ristiä haetaan hakemuslomakkeella, joka lähetetään säätiön toimistoon osoitteella Vapaussodan Perinneliitto, Koulukatu 16 A, 33200 Tampere. Asiasta antaa lisätietoja Arja Alkman, puh. 03 2230
845. Häneltä saa myös hakemuslomakkeen. Hakemuksessa on selvitettävä perusteet muistoristin saantiin.
Todisteina voi olla mm.
– ote sotilaspassista,
– ote Suojeluskunta- tai Lotta Svärd -järjestön jäsenkortista,
– ote virallisesta tai senluonteisesta asiakirjasta, josta ilmenee oikeus muistoristin saantiin,
– ellei todistetta ole saatavissa, on anomukseen liitettävä kahden tunnetun kansalaisen antama todistus
muistoristin saantioikeudesta.

Kutsu

Ruotsinkielinen veljeskiltamme on kutsunut meidät kuuntelemaan esitelmää,
jonka pitää Uudenmaan prikaatin komentaja, kommodori Kjell Törner.
Esitelmän aihe on: ”Uudenmaan prikaatin kansallinen ja kansainvälinen
rooli 2015 ja siitä eteenpäin”.
Tilaisuus on entisen suojeluskuntatalon auditoriossa keskiviikkona 7. lokakuuta
kello 13.00.
Munkkikahvit ennen kokousta.
Ilmoittautumiset: Kaarlo Männistö, puh. 050 568 0776 viimeistään 4.10.2015.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Pentti Huovinen, Yrjö Karanko, Liisa Laakso, Mauri Matikainen,
Olli Rinne, Asko Sahrakorpi, Ensio Torppa ja Per-Olof Åberg.
Kaikki niin kauaksi katoaa
pois, niin kauas kauas.
Linnunsiipien kuulla saa
iskevän kauas kauas.
Kuin kello lasia, hopeaa,
kaukana kaukana poissa,
hauras laulu soi hopeaa
taivaalla kaukana poissa.
IIlan valoon se ääni jää.
Miten lähelle yö jo hiipi.
Syksy on. Päiväni hämärtää.
Niin kauas niin kauas vie siipi.
Pär Lagerkvist

Merkkipäiviä
90 VUOTTA
Ala-Ketola Esko
Lausmaa Lauri
Leppola Pentti
Wahlsberg Rolf

85 VUOTTA
20.10.2015
09.12.2015
20.12.2015
06.11.2015

Helenius Antti
Jokinen Tuomo
Mäntylä Jussi
Pennanen Keijo
Sandroos Uolevi
Taanila Paavo
Vanjoki Sakari

30.11.2015
22.11.2015
04.10.2015
20.12.2015
29.12.2015
13.10.2015
04.11.2015

Uusi jäsen
Johansson Hillevi
Kalkkis, sanoitko sinä kalkkis?
ukki kysyy,
– mutta minäpäs olenkin
sammumaton kalkkis!
Kaarina Huhtinen
Edelläkävijät
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2015
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00
Keskiviikko 7.10.

Uudenmaan prikaatin kansallinen ja kansainvälinen rooli 2015 ja sitä eteenpäin.
Kommodori Kjell Törner.

Torstai 8.10.

Erikoisjoukkojen käyttö, periaatteet ja koulutus.
Toiminnanjohtaja Markus Aarnio.
Huomatkaa päivä.

Keskiviikko 21.10.

Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947.
Professori Pekka Visuri.

Keskiviikko 4.11.

Muistisairaudet ja niiden hoito.
Aivosäätiön asiamies Merja Rekola.

Keskiviikko 18.11.

Killan syyskokous klo 13 Sk-talon auditoriossa.
Huomatkaa muuttunut paikka ja päivämäärä. Kokouskutsu sekä talous- ja
toimintasuunnitelma toisaalla tässä lehdessä.

Lauantai 28.11.

Killan joulujuhla klo 16 Pakinkylän VPK:n talolla.
Erillinen ilmoitus. Ilmoittautumiset 20.11.2015 mennessä Kaarlo Männistölle
puh. 0505680776 tai Hannu Saloniemelle puh. 0400701533.

Sunnuntaina 6.12.

Itsenäisyyspäivän kunniakäynti ja kukkienlasku Taivaskallion
muistopaadella klo 13.
Ei järjestettyä kuljetusta, mutta kynnelle kykenevien jäsenten toivotaan osallistuvan
mahdollisimman runsaslukuisesti.

Suomen Sotahistoriallisen Seuran syksyn esitelmäsarjan aiheena on Lappi sodassa
Seura järjestää Lapin sotaa käsittelevän yleisöluentosarjan syksyllä 2015. Esitelmät pidetään Sotamuseon
luentosalissa, Liisankatu 1, Helsinki, keskiviikkoiltaisin kello 18.00 alkaen seuraavasti:
– 21.10. FM, sotahistorioitsija Mika Kulju: Tornion maihinnousu,
– 28.10. Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen: Petsamon–Kirkkoniemen operaatio
1944 – Neuvostoliiton suurhyökkäys arktisella alueella,
– 4.11. FT, dosentti Marianne Junila: Suomalais-saksalaista rinnakkaineloa
Rovaniemellä 1941–1944.
Sotamuseoon on vapaa pääsy klo 16 alkaen ja sotilaskoti on auki. – Tervetuloa!
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN

WÄHÄJOULUJUHLA

Kiltamme perinteikäs ja suosittu wähäjoulujuhla vietetään
lauantaina 28.11.2015 klo 16.00 alkaen
Pakinkylän VPK:n talossa
Pakilantie 64
(Fonectan puhelinluettelo karttalehti 66, ruutu B4)

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 30 €.
Tutusti jouluinen ohjelma
Iloisen mielen lisäksi
tuo tulessasi jotain arpajaisia varten.

Ilmoittautuminen on tärkeää ja
se on tehtävä viimeistään 20.11.2015 mennessä
Kaarlo Männistölle, puh. 050 568 0776
tai
Hannu Saloniemelle, puh. 0400 70 1533.
Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 28.11. 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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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

