KILTAVIESTI
4 / 2008

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N
JÄSENLEHTI
JOULUKUU 2008 - HELMIKUU 2009

PUHEENJOHTAJALTA
Tämä vuosi on ollut kiltamme toiminnassa merkittävä vuosi. Entisessä
suojeluskuntatalossa avattiin näyttely joka erinomaisesti valottaa Suojeluskunnan ja
Sotilaspoikien sekä Lotta-Svärd järjestön ja pikkulottien toimintaa. Näyttelyn kokosivat
everstiluutnantti Stig Roudasmaa ja sihteerimme Olli Sorvettula. Näyttely sijaitsee
auditorion aulassa ja on kaikkien nähtävissä kiltamme kuukausiluentojen
yhteydessä. Näyttelystä enemmän tässä lehdessä.
Toisaalla tässä lehdessä on varainhoitaja Olavi Ylä-Kotolan tekemä yhteenveto
jäsenistöstä. Kuten siitä ilmenee jäsenistössä tapahtuu harventumista joka vuosi. Aivan
ymmärrettävää tässä ikäryhmässä. Jotta jäsenmäärä säilyisi nykyisellään vetoan kaikkiin
jäseniin uusien jäsenien hankkimiseksi. Tarkkailepa tuttaviasi. Monille meistä voi olla
koulutovereita tai vanhoja työtovereita jotka vielä eivät ole kiltamme jäseniä. Kerro heille
kiltamme kiintoisista luentotilaisuuksista ja muusta toiminnasta ja kehota heitä liittymään
kiltaamme.
Hyvää Joulun odotusta !

Santtu

TULE, JOULUNI
Tule,jouluni, niin kuin ennen
tulit lapsuusleikkini majoihin,
Olet muuttunut vuotten mennen
Vai minäkö muuttunut, vavahdin.
Toit silloin lahjana mulle
pyhän joulurauhan ja siunauksen.
Vai eikö voi avata sulle
sydänovea arkinen ihminen?
Oli lapsuusjouluni yllä
syvä jumalanpelko ja hiljaisuus.
Nyt joulumarkkinat kyllä
ja joulukadut ja sieluttomuus.
Tule, jouluni, niin kuin ennen
Tuo tullessas tuike taivainen.
Olen muuttunut vuotten mennen
Sydän kuitenkin kaipaava ihmisen.
Hilja Aaltonen

PÄÄTOIMITTAJAN KOLUMNI
KUNNIA OLKOON JUMALALLE KORKEUKSISSA . MAAN PÄÄLLÄ RAUHA
IHMISILLÄ, JOTA HÄN RAKASTAA,
Tämä joulun sanoma julistetaan tänäkin jouluna kristillisissä kirkoissa kautta maailman.
Mitä Luukkaan evankeliumin yli kaksi vuosituhatta vanha julistus kuvaa? Se kuvaa
Jeesuksen syntymäsijan puutteita ja kansan verollepanoa. Arkipäiväisiä asioita tänäänkin.
Kuinka tämä julistus on saanut vastakaikua maan päällä?
Kovin heikosti. Ristiriitoja on ratkaistu kansakuntien ja uskontojen välillä sotimalla. Nämä
ristiriitaisuudet ovat tänäkin aikana eri viestimissä jokapäiväistä luettavaa ja
havainnoitavaa. Meillä täällä koto-Suomessa ovat kuitenkin olot suhteellisen rauhalliset,
vaikka ollaan talouden laskusuhdannevaiheessa.
Kaikki asiat ihmisten kesken eivät kuitenkaan ole kohdallaan. MIKSI? MISSÄ ON MENTY
PIELEEN? Tämä asia askarruttaa meitä jokaista. Mitä pitäisi tehdä? Keskeisiksi
ongelmakohdiksi ovat nousseet nuorison keskuudessa esiintyvän pahoinvoinnin
havaitseminen ja perheväkivalta. Mistä löydettäisiin hyvät keinot ja toimintatavat? Onko
meistä tullut liian itsekeskeisiä maallisen mammonan tavoittelijoita? Onko kateus, yksi
kuoleman synneistä, saanut meissä liikaa valtaa? Onko naapureilla hienompi auto kuin
meillä? Toisista välittäminen on jäänyt taka-alalle. Kysymyksiä on paljon. Ratkaisuja
ongelmiin on löytynyt vähän.
Hyvä elämä meiltä itse kultakin edellyttää yhteisöllisyyttä, mistä nykyään niin paljon
puhutaan. Ketään ei saisi jättää yksin.
Mitä me sotilaspojat ja pikkulotat voisimme tehdä? Meistä varmaan harva unohtaa
koskaan oman mummon ja papan rakkautta, jota ei tarvinnut ansaita. Se lankesi kuin armo
pienen suojaksi. Elämän kolhiessa se auttoi jaksamaan eteenpäin.
Meistä ikääntyneistä ei monellakaan ole työelämän puristuksessa ollut aikaa tukea
lastemme perheitä ja lastenlapsiamme. Niin paljon kuin olisimme halunneet. Aktiivinen
isovanhemmuus olisi luonteva yhteisöllinen keino lisätä hyvinvointia. Siitä saamme
rikkautta omaan elämäämme sekä vastakaikua. Rakastaminen ja huolenpito vaativat
tekoja.
Lähetetään ystävillemme joulukortti tai kilautetaan heille kännykällä.
Se luo heille hyvää joulumieltä.
Vuosi vanha vaipuu kohta hautaan riemuineen ja murheineen. Liian monta sukulaista ja
hyvää ystävää on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Sytytämme heidän muistolleen kynttilän.
Muistellaan myös vuoden varrella tapahtuneita yhteisiä ilon hetkiä. Edellä olevasta
huolimatta. Värinää ja iloa elämään vuoden pimeimpänä ajankohtana.
HYVÄN JOULUN JA UUDENVUODEN TOIVOTUKSET KILTAVIESTIN LUKIJOILLE
Liisalta ja Veikolta!

Veikko Lepistö
Päätoimittaja

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Launiainen Pentti ja Melart Lauri.
MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA
Ijäs Kauko
Lehtokari Mauri
Voss Pauli

80 VUOTTA
2.1.2009
5.1.2009
13.1.2009

80 VUOTTA
Lyytikäinen Vesa
Konkola Heikki
Ketola Erkki
Lähteenmäki Klaus
Riuttamäki Jaakko
Hämeen-Anttila Saara
Mansen Eero
Salminen Erkki

2.1.2009
22.1.2009
5.2.2009
7.2.2009
9.2.2009
19.2.2009
21.2.2009
27.2.2009

Kilkkinen Väinämö
Luukko Paavo
Rajala Pekka
Sormanen Harri
Pulkkinen Erkki
Miettinen Ilkka
Kallio Erkki

28.2.2009
28.2.2009
28.2.2009
4.3.2009
16.3.2009
23.3.2009
29.3.2009

75 VUOTTA
Rantala Pekka
Sorvettula Olli
Kiiskinen Reino
Aarrevaara Tellervo
Skoglund Ole

19.1.2009
23.1.2009
2.2.2009
4.2.2009
15.2.2009

Kiltaan on jäseniksi hyväksytty:
Angerma Pia Helene, Heliövaara Marianna, Karjalainen Anja, Kilpeläinen Aimo ja
Uusimäki Marja-Terttu.
Sotilaspoikaristi on myönnetty: Aimo Kilpeläiselle.

Rintamanaisten Liiton ansiomitali on kukanpäivänä 13.5.2008
myönnetty veli Roy Caireniukselle

YHTEENVETO JÄSENISTÖSTÄ
Kiltaamme on liittynyt kuluvana vuonna 21 uutta jäsentä. Heistä on pikkulottataustaisia 10,
sotilaspoikataustaisia 7 ja kannattajajäseniä 7.
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu 11 kiltaveljeä/kiltasisarta.
Vanhuuteen liittyvien sairauksien tai muiden syiden takia on eronnut 14.
Marraskuun 15.päivänä kiltamme jäsenmäärä on490.
Jäsenistä varsinaisia jäseniä on 458, näistä pikkulottia 35 ja kannattajajäseniä 1935 –
1963 syntyneitä 32.
Kuten luvuista selviää, monen kiltaveljen pikkulottana toiminut puoliso ei ole vielä liittynyt
jäseneksi.
VELJET! kannustakaamme heitä liittymään tähän reipashenkiseen joukkoon

TOIMINTAA, TOIMINTAA
TAMMIKUU
Keskiviikko 21.1. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Naiset jatkosodassa
Dosentti Aura Korppi-Tommola Helsingin Yliopistosta esitelmöi.
HELMIKUU
Keskiviikko 4.2. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Propaganda jatkosodassa.
Arkistoneuvos Veli-Matti Syrjö valaisee asiaa puolelta jos toiselta.
Keskiviikko 18.2. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Aurinkokuntamme, Avaruuden
arvoituksia.
Dosentti Asko Palviainen Helsingin Yliopiston tähtitieteen laitokselta luennoi.
TOIMINTAA, TOIMINTAA
MAALISKUU
Keskiviikko 4.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Pohjoismainen puolustuspolitiikka
ja pohjoismaisen yhteistyön näkymistä.
Evl Mika Kerttunen MPKK:n Strategian laitokselta esitelmöi.
Keskiviikko 18.3. klo 13.00 ent Sk-talon aiditorio. Mannerheimin murhayritys 1920.
Professori Tauno Saarela Helsingin Yliopistosta esitelmöi.
KILLAN SYYSRETKI

Syyskuun 16. päivänä, keskiviikkona suuntaamme
kohti Kotkaa ja tutustumme Merikeskus Wellamoon.
Kokoonnumme klo 09.00 Rautatientorin tilausliikennelaiturilla Fennian edessä.

Ohjelma
09.00

Lähtö

11.00

Lounas Merikeskus Wellamon
ravintolan noutopöydästä

12.00

Opastettu museoon tutustuminen
Tutustumiskierroksen jälkeen
suuntaamme kohti Helsinkiä.

Matkan hintaan á 25 € sisältyy kuljetukset, lounas ja
oppaan palvelut.
Ilmoittautumiset syyskuun 8. päivään menessä
Kari Kerstinen p 09-242 4917 ja 0500-152 855
Kaarlo Männistö p 09-872 4232 ja 050- 568 0776

KIINNOSTAVIA TAPAHTUMIA KANSALLISMUSEOSSA
Sunnuntai 11.1.
klo 16.00

MUSIIKKI-ILTAPÄIVÄ
Musiikkia Suomen sodan ajalta
Kuudennen kerroksen kamariyhtye

Keskiviikko 4.2.
klo 18.30

RUNO JA MUSIIKKI-ILTA
”Vänrikki Stålin tarinat”
Markus Nykänen

Lauantai 7.2.
klo 13.00

SODAN MUISTO
”Veteraanien kohtaloita”
Tutkija Satu Frondelius
”Albert Edelfelts och J L Runebergs bild av det
förnöjsamma och ädla finländska folket”
Forskare Maria Vainio-Kurtakko

klo 14.00

Sunnuntai 8.3.
klo 13.00
Klo 14.00

NAISET SODASSA
”Frugårdin rouvat ja sota”
FT Anna-Maria Åström
”Ulla Möllersvärd, Wanhasta Mäntsälästä
Allegoriseksi Suomi-neidoksi”
Museonjohtaja Saila Linnahalme

OIKAISUPALSTA
Olen lentokonetarkastajan poika. Isäni pedanttisuuden perineenä olen tähän asti
rehvastellut tarkkuudellani. Rehvastelut on nyt rehvasteltu. Syykin selviää alla olevasta
luettelosta.
1)
2)
3)
4)

Kiltaviestin 3-2008 kanteen on painettu keksimäni kuukausi.
Saman lehden jäsenasioissa uudeksi jäseneksi olen kirjannut nimen Lauri
Jäsen vaikka oikea nimi on Lauri Jämsen.
Veli Pentti Leppola ei saanut nimeään oikein vastanneiden luetteloon
Kiltaviestissä 2-2008, vaikka oli vastannut aivan oikein Hämeenlinnaan
saapuneen junan päivämäärääkin koskeneeseen kysymykseen..
Sain joitakin viikkoja sitten sähköpostitse jäsenhakemuksen, jonka
huolimattomalla käsittelyllä hävitin saman tien. Hakija oli nainen, ja jos
oikein ehdin havaita niin hänen sukunimensä oli Ellenberger. Toivon, että
ko hakija näkisi tämän, hyväksyisi anteeksipyyntöni ja lähettäisi uuden
hakemuksen vaikka sähköpostilla.

Toimitussihteeri

PIKKULOTTAPINSSEJÄ SAATAVANA 5 € KAPPALE

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOJAT JA PIKKULOTAT LOPELLA
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta teki 18.9.2008 killan 15vuotisjuhlatapahtumiin kuuluvan retken Lopelle Marskin Majalle tai oikeammin Suomen
marsalkka Mannerheimin metsästysmajalle. Retkelle osallistui 38 henkilöä. Eräs heistä oli
Killan juhlavuoden toimintaa suuresti avustaneen Starckjohann-säätiön varapuheenjohtaja
Hannele Helkama-Rågård.
Opas Teuvo Zetterman kertoi majan historian ja esitteli tilat yksityiskohtaisesti.
Esittelyn jälkeen siirryttiin samassa pihapiirissä olevaan Majan Herrat Oy:n ravintolaan,
jossa nautittiin maittava ateria hovimestari Heikki Kujansuun hyvässä huomassa.
Kiltamestari Kaarlo Männistö ansaitsee kiitokset erinomaisesti järjestetystä retkestä.
Olavi Ylä-Kotola

Retkeläiset kuuntelevat oppaan selostusta majan historiasta.

Rouva Hannele Helkama-Rågård aterioi kiltaveli Yrjö Jousmäen seurassa.

TURVAKURSSI RUOTSINKIELISILLE LUKIOLAISILLE
Maanpuolustuskoulutus (MPK) järjesti ruotsinkielisille lukiolaisille turvakurssin 10.-12.10.
2008 Draksvikissa. Kurssiin liittyi väestönsuojelukoulutus 29.9. – 1.10.2008
Väestönsuojelumuseossa Helsingissä. Viimemainitun koulutustilaisuuden yhteydessä
jaettiin erikseen tietoja sotilaspoika- ja pikkulottatoiminnasta. Kurssin johtajana toimi Kaj
Pettersson.
Koulutukseen osallistui opiskelijoita neljästä Helsingin lukiosta, yhdestä lukiosta Espoosta
ja yhdestä Kauniaisista yhteensä n 100 opiskelijaa. Väestönsuojelumuseon kunkin illan
tilaisuuteen osallistui kahden koulun opiskelijoita.
Varsinainen koulutustapahtuma Draksvikissa alkoi varuskunnassa varusteiden jaolla ja
käskynjaolla. Tämän jälkeen oli siirtyminen Syndaleniin, jossa telttamajoitus ja varsinainen
koulutus. Koulutukseen sisältyi suunnistusta, selviytymiskoulutusta, palon sammutusta,
ensiapukoulutusta, itsepuolustusta ja viestikoulutusta.
Omaan osuuteeni Väestönsuojelumuseossa olin sisällyttänyt yleisselostuksen kotirintaman
elämästä ja toiminnasta 1939 – 1945. Sotilaspoika- ja pikkulottatoiminnan osalta kerroin
synnystä ja historiasta. Kuitenkin pääpaino oli sota-ajan toiminnassa. Esille tuli mm
koulutus, talkootoiminta keräyksineen, lähettitoiminta, ilmatorjuntaan osallistuminen ja
väestönsuojelu. Myös nuorten työvelvollisuus oli esillä. Nuoret kuuntelivat kiinnostuneina,
mutta kysymyksiä he eivät tehneet.
Arne Lindholm

jJJju

Helsingin entisen suojeluskuntatalon perinnehuoneeseen
PYSYVÄ NÄYTTELY
Helsingin entinen suojeluskuntatalo valmistui vaiheittain vuosien 1940 – 41 taitteessa. Talon
piti alun perin toimia olympialaisten ”johtokeskuksena”, mutta sekä talon valmistuminen että
olympialaiset siirtyivät Suomen jouduttua hyökkäyksen kohteeksi.
Talossa ei ole ollut sotiemme jälkeen mitään huonetta tai tilaa, joka olisi
kertonut sen rakentajien ja siinä alunperin toimineiden järjestöjen historiasta ja toiminnasta.
Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd- piirien perinnekilta esitti talon
nykyiselle haltijalle, Urlus – säätiölle, että säätiö varaisi tilat pysyvän näyttelyn sijoittamiseksi
entiseen suojeluskuntataloon. Näyttelytila talosta löytyikin. Se kunnostettiin ja Urlus- säätiö
myönsi varoja näyttelyn aikaansaamiseksi.
Ensimmäinen työkokous pidettiin toukokuun alussa tänä vuonna. Päävastuu
näyttelyn suunnittelusta ja toteuttamisesta jäi Helsingin Suojeluskunta – ja Lotta Svärd piirien perinnekillan puheenjohtajalle ja Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekillan sihteerille. Yhteistyö näyttelyn rakentajien välillä oli koko toteuttamisajan
kiinteää ja sovinnollista sekä tuloksia tuottavaa.
Päämääränä oli luonnollisesti saada aikaan näyttely, joka käsittelisi ennen
kaikkea Helsingin Suojeluskuntapiirin historiaa ja sen tekemää vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.
Jo varhaisessa vaiheessa todettiin kuitenkin, että jokaisella piirin
suojeluskunnalla oli omat poikaosastonsa ja kiinteät yhteistyösuhteensa paikalliseen Lotta
Svärd - yhdistykseen. Näin näyttely kertoo merkittävältä osaltaan myös lottien, sotilaspoikien
ja pikkulottien paikallisesta ja osittain myös valtakunnallisesta historiasta erillisinä osioina.
Näyttely päätettiin rakentaa kolmesta eri elementistä: kuvatauluista,
esinevitriineistä ja suurista mallinukkevitriineistä. Kuvataulut kertovat kuvaamiensa
järjestöjen historiasta itsenäisyyden alkutaipaleelta aina niiden toiminnan päättymiseen asti.
Esinevitriineissä puolestaan on historiallista esineistöä, joka antaa kuvan järjestöjen
tunnuksista ja toimintaan liittyvistä palkinnoista, lehdistä ja jäsenkirjoista sekä
toimintavälineistä. Niiden esineistöä on kartuttanut myös Traditionsgillet för Mellannylands
Soldatgossar och flicklottor ruotsinkielisellä materiaalilla. Suurista vitriineistä toisessa
seisovat suojeluskuntalainen ja lotta toisessa taas pikkulotta ja sotilaspoika alkuperäisissä
asuissaan kertoen katsojille yhtenäisten pukujen ulkonäöstä.
Näyttely ei olisi voinut toteutua esineiden ja kuvien osalta näin laajana ja
monipuolisena, jollei yksityiset henkilöt ja myös yritykset olisi osoittaneet meitä rakentajia
kohtaan erittäin suurta auttamishalua ja lämmintä ystävällisyyttä . Esitän tässä heille kaikille
parhaat kiitokseni.
Entisen Helsingin suojeluskuntatalon perinnehuone piirtää kuvan talossa
toimineiden, maan sotavoimaan kuuluneiden, laillisten järjestöjen toiminnasta itsenäisen
Suomen rauhan vuosina ja sodan vaikeina aikoina.
Olli Sorvettula
Perinnehuoneen esittelystä voi sopia erikseen alla mainittujen henkilöiden kanssa:
Stig Roudasmaa, stig.roudasmaa@saunalahti.fi / p. (09) 462682 tai gsm. 040 543
5567.
Olli Sorvettula, olli@sorvettula.fi / p. (09) 8033124 tai gsm. 040 508 1683
Pöytäkirja pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekilta ry:n sääntömääräisestä syyskokouksesta.

Pöytäkirja pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekilta ry:n sääntömääräisestä syyskokouksesta
Kokousaika:
Paikka:
Osanottajat:

Keskiviikko, 19. marraskuuta 2008 klo 13.00
Mikael Agricolan kirkon krypta Tehtaankatu 23 Helsinki
Kokouksessa oli läsnä 59 killan jäsentä.

1§
Ennen syyskokouksen puheenjohtajan valitsemista killan puheenjohtajana toiminut
varapuheenjohtaja Uolevi Sandroos luovutti sotilaskotisisar Aune Raholalle Sotilaspoikien
Perinneliitto ry:n hänelle myöntämän hopeisen ansiomitalin sekä killan omana
huomionosoituksena everstiluutnantti Stig Roudasmaalle puualustaan kiinnitetyn
sotilaspoikaplaketin hopeisin nimilaatoin.
Killan jäsenille Seppo Elo, Aimo Kilpeläinen ja Aaro Peuraniemi luovutettiin heille
myönnetyt sotilaspoikaristit.
Huomionosoitusten ja sotilaspoikaristien luovutuksen jälkeen varapuheenjohtaja avasi
syyskokouksen.
2§
Päätettiin seuraavista sääntöjen määräämistä valinnoista:
Puheenjohtajaksi valittiin Arne Lindholm.
Sihteeriksi valittiin killan sihteeri Olli Sorvettula.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sten Bärlund ja Heikki Hälikkä.
Ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat.
3§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§
Toimintasuunnitelman vahvistaminen.
Käydyssä yleiskeskustelussa tuotiin esiin perinnetietojen ja perinnemateriaalin keräämisen
tarpeellisuus.
Hallituksen aiemmin hyväksymää toimintasuunnitelmaa päätettiin täydentää hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.
Alkuperäiseen, kokoukselle jaettuun ehdotukseen lisätään uusi alaotsikko ja seuraava
teksti:
”Jäsenasiat
Hallitus laatii kirjallisen suunnitelman, joka koskee uusien jäsenten aktiivista hankkimista,
ja valitsee henkilöt huolehtimaan suunnitelman toteutumisesta”.
Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2009
Kokous päätti vahvistaa jäsenmaksut seuraavan suuruisiksi:
- varsinaiset ja kannatusjäsenet 20€
- puolisojäsenet yhteismaksu 34€
- ainaisjäsenmaksu 130€
Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2009
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio hallituksen esittämässä muodossa.

5§
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tehtävästä sairauden vuoksi eronneen Seppo Wuoren
tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen Uolevi Sandroos.
Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Roy Cairenius, Ros Mari Ljungberg, Kaarlo
Männistö, Jyrki Porras ja Maija Vaarnavuo valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Lisäksi
puheenjohtajaksi valitun Uolevi Sandroosin tilalle hallituksen jäseneksi valittiin Kari
Kerstinen, jonka toimikausi kestää yhden vuoden.
6§
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2009 tilit ja hallinto valittiin heidän
suostumuksensa mukaisesti Seppo Kekki ja Eero Tähtinen.
Varsinaisten tilintarkastajien varamiehiksi valittiin Risto Laakso ja
Keijo Pennanen.
7§
Kokouskutsut päätettiin julkaista Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekilta ry:n jäsenlehdessä, Kiltaviestissä.
8§
Kokouskutsussa ei esitetty muita asioita käsiteltäväksi sääntömääräisessä
syyskokouksessa.
9§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

Aune Rahola, Stig Roudasmaa, Aimo Kilpeläinen, Aaro Peuraniemi ja Seppo Elo

Sotilaspojat 1941-44 puheenjohtaja
Timo Jokinen 80 vuotta 4.9.2008
Syntymäpäivänsä kunniaksi Timo järjesti kiltalaisille bussimatkan Tampereelle. Matkan varrella
juotiin asiaankuuluvat sotilaskotimunkkikahvit Parolassa.
Asiansa tunteva opas antoi perillä Tampereen kiertoajelulla matkalaisille nopean, selkeän kuvan
Tampereesta aina Pispalaa myöten.
Kotimatkalla poikkesimme Tervakoskella Tervakosken kartanossa syömään pitopöydästä
mahtavan monipuolisen aterian, jonka jälkeen seurasi onnittelujen tulva.

Keski-Helsingin Sotaveteraanien mukana Unkarissa
Matkamme suuntautui Tonavan mutkassa sijaitsevaan ”kuninkaalliseen Visegrádin
kaupunkiin” 22.-29.9.08. Kaupunki on Unkarin pienin, vain 1700 asukasta - vastaa
meikäläistä kirkonkylää , mutta on viehättävä korkeiden vuorten ympäröimä pienten talojen
ja puutarhojen rykelmä, jonne Budapestistä tulee matkaa n.60km.
Vuoren päällä juuri kylän yläpuolella on 1200-luvulla, silloisen kuningattaren
myötäjäisrahoilla - lähinnä koruilla, rakennettu” Pilvilinna”, jonka ohi nopeasti ajoimme.
Sikäli sääli, että sieltä avautuu huikea näkymä kauas Tonavalle ja linna itsessäänkin on
upea nähtävyys, mutta paikalla on paljon portaita, joita on hankala kulkea, joten ehkä oli
parempi ohittaa tämä nähtävyys.

Pilvilinna lähinnä taivasta
Matias kuninkaan nimi kuuluu kaupungin historiaan erottamattomasti, onhan siellä vielä
hänen renessanssipalatsinsa (nykyisin museona) ja asuintorni, jonka pihassa näimme
sitten myöhemmin keskiaikaisia ritaritaitoja ja taisteluja, joita on käyty riittämiin näillä
mailla.
Hotellimme oli pieni kylpylähotelli aivan Tonavan rannalla kylän keskustassa.

Hotellin emäntä oli meitä vastassa ja kuohuviinien myötä meidät toivotettiin tervetulleiksi,
ja reippaat nuoret miehet kantoivat raskaat laukkumme huoneisiin. Seikkailu Unkarissa
saattoi alkaa…
Matkallamme tehtiin retkiä läheisiin Szentendren, Esztergomin, Vácìn, pikkukaupunkeihin,
Gödöllön Sissin linnaan, sekä Lázár-veljesten maatilalle , jossa söimme maistuvaa gulyáskeittoa ja näimme miten taitavia unkarilaiset paimenet ovat hevosten käsittelyssä ja
ratsastustaidossaan. Lázár veljesten maatila on oikea turistien suosikkikohde, jossa
halukkaat voivat ajella hevosvaunuissa ja katsella maatilan eläimiä. Meidän lisäksemme
maatilalla vieraili samaan aikaan italialaisia, tsekkejä, ranskalaisia, joten kielten sekoitus
oli melkoinen, mutta kaikki sujui mallikkaasti ,ruokailukin oli usealle sadalle yhtä aikaa.
Kaunis oli Vácin kaupungin hienosti entisöity barokkikeskusta. Olimme käyneet Vácissa
aikaisemminkin ja ihmettelimme olimmeko tosiaan unohtaneet näin upean keskustan
olemassaolon. Vanha piispankirkko oli sen sijaan muistissa hyvin, Onneksi keskusta oli
valmistunut vasta edellisen käyntimme jälkeen, joten muisti ei sentään tässä kohtaa
pettänyt. Riemukaarikin näkyi erään kadun päässä ja se oli rakennettu kuningatar Maria
Teresian Unkarin käynnin kunniaksi 1764, jolloin Unkari kuului Itävalta-Unkariin. Lossilla
siirryimme Tonavan mutkan toiselle puolelle, sinne missä hotellimme oli.
Esztergomin tuomiokirkko on Unkarin suurin ja mahtavin . Sen tasanteelta näkyi kauas
Slovakian puolelle, josta Esztergomin autotehtaan (Suzuki) työläisistä suurin osa tulee
siltaa pitkin työpaikalleen. Kaupunki oli viime metreillä ehdolla myös Nokian Unkarin
tehtaan sijoituspaikaksi, mutta lähempänä Itävallan rajaa oleva Komárom voitti tehtaan
itselleen.
Esztergom on myös Espoon unkarilainen kummikunta, joten siteitä Suomeen on sielläkin.
Tämä Unkarin ensimmäinen keskiaikainen pääkaupunki ansaitsee tulla vaikka seuraavan
matkan pääkohteeksi. !?
Matkan yhdeksi kohokohdaksi muodostui tietysti matka Budapestiin ja siellä erityisesti
Suomen suurlähetystöön, jonne ilman sotaveteraanien mukanaoloa meille eivät ovet olisi
avautuneet.
Suurlähettiläs Jari Vilén oli ulko-ovella vastassa ja toivotti mutkattomaan tapaansa kaikki
tervetulleiksi Suomen maaperälle. Hän kertoi eloisasti työstään ja kaikesta huomasi, että
hän tuntee olevansa unelma-asemapaikassaan niin paljon hän on luonut suhteita
paikallisiin ihmisiin ja on oppaan kokemuksen mukaan erittäin arvostettu ja pidetty henkilö
Saimme myös katsella lähetystön kauniita ja aistikkaasti sisustettuja edustustiloja sekä
ihailla upeaa sijaintia keskellä Budan puistoaluetta.
Jari Vilén toi esille myös syvän kunnioituksensa sotaveteraanien työtä kohtaan ja tunne
näytti olevan todella aito, sillä hänelle oli ollut myös kunnia-asia nostaa unkarilaisen
veteraanin uhrautuva osa lähetystön puolustajana sota-aikana kaikkien tietoisuuteen pian
paljastettavan muistolaatan myötä.
Tästä vierailusta jäi hyvä mieli!
Budapestin hienot nähtävyydet Matias-kirkko ja Kalastajalinnake olivat valitettavasti
korjauksen alaisena, mutta Parlamenttitalo hohti valkoisena Tonavan rannalla ja
Kauppahalli oli kunnossa ja ostoksia tehtiin runsaitten valikoimien häikäiseminä!
Onneksi meillä oli myös vapaapäiviä, jolloin käytiin Szentendressä paikallisbussilla.
Bussikuski oli takaisin Visegrádiin tullessamme hyvällä tuulella tai sitten oli ”Happy hour ”,
koska kuski kuullessaan että olimme Suomesta, viittasi kädellään ja totesi ”EU -countryfree ! ”
Näin eläkeläismummot ja herrasmies- Roy pääsivät ilmaiseksi ja mieli oli hyvä, vaikka
rahallinen anti ei ollut suuri, koska liput julkisissa kulkuvälineissä ovat halpoja. Kuulin
myöhemmin, että Unkari on antanut kaikkien EU-maiden eläkeläisille vapaan matkan

ainakin Budapestin metroissa ja bussi- sekä junaliikenteessä. Tämä koskee Budapestin
lähiliikennettä ja pitäisi olla passi tai virallinen henkilötodistus varmuuden vuoksi mukana.
Emme tarvinneet, kun naamasta jo näki, että eläkevuosia on kertynyt jo lukuisia.
Matka oli kaikin puolin onnistunut, ohjelmaa oli sopivasti, ja se oli mielenkiintoista.
Oppaat olivat auttavaisia ja puhuivat mukavaa ja vivahteikasta suomea hauskasti, olivat
opiskelleet harvinaista kieltämme yliopistossa ja täydentäneet osaamistaan Suomessa
Ruoka oli hyvää kaikkialla missä sitä söimme, ja unkarilainen keittiö on suomalaiseen
makuun sopiva, mutta ei laihduttajan ihanne tosiaankaan. Hotellimme oli kuitenkin
varannut ruokalistalleen myös hyviä kasvisvaihtoehtoja.
Parasta olivat kuitenkin matkatoverit, sitkeät, yli 80 vuotiaat veteraanit, sekä me hieman
nuoremmat sotilaspojat ja lottatytöt, jotka matka liitti yhteen sopivaksi sekoitukseksi, jossa
autettiin toista jos apua tarvittiin.
Unkarilainen terveydenhoitokin tuli testatuksi pienten haaverien takia ja kaikki toimi
moitteettomasti ja vieläpä ilmaiseksi.
Hyvä ja iloinen henki vallitsi koko matkan ajan !

Suurlähettiläs ja matkalaiset
Toivomme, että Roy ja Krisztina jaksaisivat vielä järjestää uuden matkan meille, ja kaikki,
jotka ovat ihastuneet ystävälliseen ja kauniiseen Unkariin, uskaltaisivat ehkä krempoistaan
ja vaivoistaan huolimatta tulla mukaan!
”Syksy on vanhojen naisten kesä”, sanoo unkarilainen sananlasku ja kesältä tuntuikin kun
polskimme uima-altaalla, jossa oli lämmintä termistä vettä tai annoimme poreammeen
kuplien virkistää retkillä väsyneitä jäseniämme.
Matkaterveisin
Maija Vaarnavuo

KUN LOTAT JA SOTILASPOJAT PUOLUSTIVAT HELSINKIÄ
Kun keväällä 1944 eli 64 vuotta sitten, pidettiin mahdollisena vihollisen
laskuvarjohyökkäystä Helsinkiin, irrotettiin valonheitinpatteristosta miehiä koulutettavaksi
tällaisen tapauksen varalle. Niinpä heidät päätettiin korvata lotilla, jotka koulutettaisiin
käyttämään valonheittimiä. Tarkoitusta varten kutsuttiin eri puolilta maata 300 lottaa –
etupäässä Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta, Helsingin Yliopistosta ja Ateneumista
sekä Tampereen ja Turun korkeakouluista.
Näin perustettu ”lotta-patteri” oli peruskoulutukseltaan puolustusvoimain korkeimmin
koulutettu yksikkö, sillä ylioppilaiden lisäksi joukossa oli myös useita akateemisen
loppututkinnon suorittaneita.
Koulutuskeskus oli Laajasalossa. Kun koulutuskeskuksen oppilaista muodostettaisiin
valonheitinpatteri – tulisi heidän vastuullaan olemaan erittäin vaativa kalusto. Niinpä lotille
koituisi myös vartiomiehen tehtäviä kaluston suojelemisessa myös mahdollista sabotointia
vastaan . asein varustettuna. Lotta Svärd –yhdistys joutuisi harkitsemaan asekoulutuksen
sisällyttämistä koulutusohjelmaan – koska lotille ei aikaisemmin ollut annettu
asekoulutusta. Yhdistyksen puheenjohtaja Fanny Luukkonen totesi koulutuskeskuksessa
pitämässään puheessa:
”että vaikka naisten aseistaminen sotii lottahenkeä vastaan ja merkitsee usein
naisellisuuden kuolemaa vaatii nykytilanne lotiltakin erikoistoimenpiteitä. Näin voidaan
lotillekin antaa jonkinasteinen sotilaallinen koulutus, jos he sen turvin voivat tehtävässään
korvata miehet”.
Asekoulutus annettiin lotille it-joukoille yleisesti käytössä olleilla Terni-kivääreillä, joita
voitiin lähinnä käyttää lähitaisteluissa.
Lottapatteri otti torjuntavastuun 1.8.1944. Patterin nimeksi tuli VH-patteri vahvuuden
ollessa 176.
Aselepo- ja välirauhansopimusmerkintöjen jälkeen on sotapäiväkirjassa merkintä: ”Mieliala
edelleen reipas huolimatta raskaista rauhanehdoista”.
30.9. lotat luovuttivat torjuntavastuun 313.It-patterista tulleille miehille. Sotapäiväkirjassa
on usean päivän kohdalla merkintöjä torjuntahälytyksistä, joiden aikana lotat joutuivat
miehittämään asemat.
SOTILASPOIKIEN OSUUS
Me helsinkiläiset, entiset sotilaspojat tiedämme, että kolmannen suurhyökkäyksen varalta,
joka tapahtui 26.-27.2.1944 oli ”aseisiin kutsuttu” yli 400 oppikoulujen yläluokkalaista,
joista suuri osa oli sotilaspoikia. Heidän tunnetuin toimintapaikkansa oli Taivaspatteri, joka
sijaitsi Helsingin Taivaskalliolla, jossa heidän tehtävänsä oli ammusten saattaminen
taisteluvalmiuteen. Mainittakoon tässä yhteydessä, että sotilaspojista ainakin Juha
Rihtniemi ja Veikko Sjöblom sittemmin siirtyivät Mikkelin Päämajaan lähettitehtäviin.
Patterin silloinen päällikkö, ltn Esko Ahonen mainitsee sotapäiväkirjassa seuraavaa, mikä
ansaitsee tulla mainituksi: ”Patterin henkilöstö suoritti tehtävänsä ripeydellä ja
täsmällisyydellä. Erityisesti tunnustusta vanhempien it-miesten rinnalla ansaitsevat
patteriin juuri siirretyt sotilaspojat, jotka koko yön pelottomasti ja uutterasti huolehtivat
ammuslaatikkojen purkamisesta, sytyttimien kiinnittämisestä ja ammusten kuljettamisesta
tykeille”.
Raimo Berkan
Lähteet: Helsingin pommittamisesta kertova kirjallisuus

ERÄÄN ENTISEN PIKKULOTAN MUISTOJA
Helsinkiläinen, entinen pikkulotta Anna-Kerttu Wiik kertoo 1963 tehdyssä haastattelussa:
”Lottatyttöjen toiminta tuotti lapsille tyydytystä ja innosti heitä ehkä sen vuoksi, että oltiin
hyvin paljon ulkona ja tunnettiin tehtävät aina hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Oli se tunne,
että oltiin yhtä asiallisia ja aikaansaapia kuin aikuisetkin.
Lottatyttöjen yhteisyys vaikutti kannustavasti. Oltiin pitkän ketjun renkaita ja ketjuun kuului
koko Lotta Svärd aikuisista pienimpiin tyttöihin saakka”.
Kertojan mielestä nuo ajat ovat säilyneet lapsuuden kauneimpiin muistoihin kuuluvina. Hän
valittaa, ettei nykyajan nuorisolla enää ole samalla tavalla moraalista tukea ja ryhtiä
antavaa yhdistystoimintaa.
Tyttöosastot ja niiden jäsenmäärien kehitys
Osastoja

Pikkulottia

1933

181

4226

1938

1042

23 622

1943

1941

48 858

Lähde Raimo Berkanin arkistot

SOTILASPOIKIEN JÄNNITTÄVÄ KOKEMUS
HELSINGIN POMMITUKSESSA 6. 2. 1944
Sunnuntai helmikuun 6 päivä 1944 on jäänyt mieleeni lähtemättömästi. Olin silloin 13
vuotias, samoin ystäväni Niemisen Olavi ,naapurin poika Pasilan rautatieläisten talosta.
Kello oli hieman yli 18 kun kohdallamme alkoi tapahtua. Olimme Olavin kanssa meillä,
kun ovikelloamme soitettiin ja alakerran rva Aino Halonen tarjosi meille lippuja elokuviin,
Ritz teatteriin Hesperiankadulle klo 19.00 näytökseen. Hän ja miehensä eivät olleet
halukkaita lähtemään elokuviin, koska oli juuri annettu ”hiljainen hälytys”. Halosilla oli
kolme lasta. joten vanhemmat eivät halunnet lähteä elokuviin tässä tilanteessa.
Hiljainen hälytys oli varoitus mahdollisesta ilmahyökkäyksestä. Katuvalot pimennettiin
kokonaan ja raitiovaunut kulkivat pimennettyinä.
Saatuamme vanhemmiltamme luvan, kiitimme lipuista ja lähdimme Olavin kanssa
kiireesti kolmosen raitiovaunulla kohti Hesperiankatua. Ollessamme ”Sipoon kirkon”
raitiohallien kohdalla alkoivat hälytyssireenit soida, klo oli 18,51. (Arkistotieto) Raitiovaunu
pysähtyi ja me juoksimme Ritziin ja pääsimme sen ala-aulaan, joka oli tuettu paksuilla
hirsillä sirpalesuojaksi. Filmiä ei alettu näyttää. Emme ehtineet olla siellä, kuin hetken, kun
alkoi jyrähdellä ja kuulimme myös ilmatorjuntatykkien jyskettä. Noin vartin kuluttua jyrähti
todella kovaa ja arvelimme pommin pudonneen aivan kohdalle. Aulan portaiden luona
olleet väestönsuojelumiehet säntäsivät ulos. Pommi oli iskeytynyt Pohj.Hesperiankadun
puolelle jalkakäytävälle, aivan .Mehiläisen sairaalan kohdalle, vain muutaman kymmenen
metrin päähän suojeluskuntatalostamme.
Päätimme lähteä Ritzt:stä ja pyrkiä Pasilaan omaan pommisuojaan. Pääsimmekin
livahtamaan kenenkään estämättä kadulle ja aloimme juosta Et. Hesperiankatua
Mannerheimin tietä kohden. Ylitettyämme kadun juoksimme Töölönlahden rantaan
Hesperian puistossa.
Ilmatorjuntatykkien valtava jylinä oli ennenkuulumattoman kovaa. Kuulimme myös
selkeästi lentokoneitten moottorien surinan.
Ollessamme Töölön sokeritehtaan kohdalla heittäydyimme lumiseen maahan, sillä
valtavat räjähdykset tärisyttivät maata. Töölönlahden toiselle puolelle ratapihalle ja
rautatieaseman tienoille sekä Kaisaniemen luistinradalle putosi useita pommeja.
Kello oli silloin noin 19.25 ratapihalla katkesivat raiteet 15 kohdasta ja 50 vaunua
tuhoutui. Rautatiehallituksen talo sai täysosuman.
Maatessamme siinä kasvot taivaalle tuijottaen, olimme kuin aitiopaikalla seuraamassa
sodan pelottavaa näytelmää. Lentokoneiden surina, tykkien jylinä ja pommien raskaat
jysähdykset ovat vieläkin hyvin muistissa. Valopommit laskuvarjojen varassa liitelivät
hitaasti alas taivaalta muuttaen pimeyden miltei päivänvaloksi. Niitä oli useita.
Valonheittäjien kiilat antoivat oman lisänsä tähän valtavaan näytökseen, etsiessään
viholliskoneita ilmatorjuntatykkien maaleiksi.
Tovin kuluttua ylitimme Stadionin aukean ja juoksimme Stadionin itäreunaa
Uimastadionin ohi. Silloin putosi useita pommeja Urheilukadulle ja Pallokentälle.
Hengästyneinä olimme vihdoin kotipihalla, pitkän punatiilisen rautatieläisten talon
portin sisäpuolella. Jatkoimme juoksuamme ratapihan yli, ohi Mannerheimin junan päädyn
kalliosuojaa kohden. Marskin juna oli tullut jo illan suussa vakiopaikalleen. Juna koostui
kolmesta matkustajavaunusta ja kahdesta tavaravaunusta, jossa perimmäisessä oli it.
tykki ja etumaisessa hänen autonsa. Marski vieraili Mikkelistä käsin melko usein
pääkaupungissa ja junalla oli oma vakiopaikkansa neljännellä radalla talomme kohdalla.

Tästä pommituksesta on saatavissa paljon täsmällistä tietoa. Kokemamme
tapahtumaketjun voi melko tarkasti liittää osaksi virallista palapeliä. jota arkistotiedot
tukevat.
Marski oli junan saavuttua iltapäivällä Pasilaan, lähtenyt käymään kotonaan
Kaivopuistossa. Kello 19.00 oli ollut tarkoitus aloittaa illallinen junan salonkivaunussa ja
neuvotella mahdollisuudesta irrottautua sodasta puolustusministeri Rudolf Waldenin ja
ulkoministeri Väinö Tannerin kanssa.
Mannerheim viipyi jostakin syystä huvilassaan ja lähti sieltä vasta kun hälytyssireenit olivat
varoittaneet ilmavaarasta. Myös ministereitä tuonut auto oli hieman myöhästynyt, kun
kuljettaja oli joutunut ajamaan kiertoteitä pommituksen vuoksi. Eläintarhan tietä ajaessaan
he nykyisen Kaupunginteatterin kohdalla ollessaan olivat nähneet, kuulleet ja todenneet
asemanseudun pommituksen, jolloin Tanner oli ehdottanut hakeutumaan johonkin
pommisuojaan. Tähän oli Walden todennut heidän olevan jo myöhässä, eikä suojaa
haettu. He ehtivät junalle ennen Marskia.
Marskin saavuttua autollaan junan äärelle oli pommitus siinä määrin rajua, että herrat
olivat siirtyneet junan komendantin kehotuksesta läheiseen, ”meidän” kalliopommisuojaan.
Se oli louhittu jo välirauhan aikana. Kalliota oli yli kymmenen metriä suojan kattona.
Maapohjaiselle lattialle oli rakennettu lankuista penkkejä. Suojan eteläpäässä oli
eristettynä sotilaallinen radioasema.
Tullessamme juoksumme päätteeksi pommisuojan eteen noin 20.00, seisoi Marski
vieraineen siinä ovensuussa katsellen taivaalle. Oli kyllä ollut käymässä sisällä suojassa.
Vaara ohi merkin jälkeen, klo 21.34 herrat nousivat junaan ja Marski johdatti vieraansa
illallispöytään. Junan komendantti oli saanut ilmavalvonnasta tiedon, että oli
odotettavissa jatkoa pommitukselle. Juna lähti liikkeelle ja se vietiin pistoraiteelle Tikkurilan
sorakuopalle jossa neuvoteltiin klo 02 asti. Siellä oli turvallisempaa.
Saimme kovan läksytyksen äideiltämme, olisi pitänyt pysyä Ritzt:sissä eikä juosta
hälytyksen aikana ulkona. Jos olisimme tienneet tämän pommituksen ankaruuden,
olisimme varmaan jääneetkin odottamaan vaara ohi merkkiä elokuvateatterissa.
Eino Penttilän kirjassa ” Taistelu Helsingistä” kerrotaan kaupungin alueelle pudotetun
331 pommia Helmikuun 6 päivän 1944 ilmahyökkäys oli siihen mennessä sodan ankarin..
Vihollisen tarkoituksena oli tuhota Helsinki ja pakottaa maamme tekemään rauha. Sen
kaukotoiminta-lentoarmeijakunnat ADD tekivät keskitettyjä hyökkäyksiä tärkeisiin
kohteisiin ja nyt oli Helsingin vuoro. Hyökkääviä pommikoneita oli ollut 148. Pommitusta
kesti kaksi ja puoli tuntia. Venäläisistä lähteistä saatujen tietojen mukaan Helsinkiin tehtiin
illan hyökkäyksen aikana noin 350 lentoa. Osa koneista oli tehnyt kaksi lentoa kohteeseen.
Ilmatorjuntakeskuksen komentamia sulkuja oli ammuttu 122 kpl, minkä lisäksi patterit
olivat ampuneet useita vapaita sulkuja. Raskaan it tykistön ammuskulutus oli ollut 7.719
kranaattia. Keveiden tykkien ammuskulutus nousi 2 745:een. Vain 4-5 pommittajaa
onnistuttiin ampumaan alas. Ilmatorjunnan sulkutulen tarkoituksena oli ollut saada
pommittajat pudottamaan kuormansa kaupungin ulkopuolelle ja siinä onnistuttiin. Vain 10
% pommilastista putosi kaupunkiin.
Pommituksen tuhot olivat kuitenkin mittavat. Surmansa sai 103 kaupunkilaista ja
haavoittui 295. Tulipaloja syttyi 36, 28 rakennusta tuhoutui ja 137 vaurioitui. Se ilta ja yö
oli järkyttävä elämys kaikille helsinkiläisille.

Jukka L. Mäkelän kirjassa ”Helsinki liekeissä,” hän kertoo yksityiskohtaisesti Marskin
junaan liittyneen tapahtumasarjan, sivut 48-52. Myös Mehiläisen eteen pudonneen
pommin kuvaus on sivuilla 40-41. Näin varmistuivat muistikuvani tästä illasta ja sen
tapahtumista verrattuina omiin kokemuksiini, jopa kellonajat täsmäävät.
Hieman dramatisoidenkin voin todeta että 6.2.1955 kello 19 jälkeen, miltei
samanaikaisesti, lähti oli kolme erillistä ”ryhmää” kaupungilta kohti Pasilaa. sen
ratapihaa ja pommisuojaa.
Marskin auto Kaivopuistosta läpi keskustan. Ministeri Walden Marmoripalatsista
autonkuljettajansa ajamana ja nouti Hämeentieltä Elannon pääkonttorilta ministeri
Tannerin.
Me sotilaspojat juoksimme Hesperiankadulta kohti pommisuojaamme. Kaikkien
kolmen ryhmän reiteillä olivat pommit räjähtäneet aivan lähellä. Lopulta päädyimme kaikki
samaan paikkaan ja turvaan.
Koimme illan tosi jännittävänä. Pelkoa en muista tunteneeni. Olinhan kokenut jo
kymmeniä pommituksia talvisodan ja jatkosodan aikana. Ei ole myöskään jäänyt mieleen
mitään niin järkyttävää, että olisi vaatinut psykiatrilla käyntiä
. Helmikuun 6 päivän 1944 pommitus oli vihollisen ensimmäinen yritys pakottaa maamme
rauhaan, ehtona ehdoton antautuminen. Siihen ei suostuttu. Sotaa päätettiin jatkaa ja
vasta seitsemän kuukautta myöhemmin neuvottelut saatiin käyntiin, kun vihollisen
massiivinen suurhyökkäys kesäkuussa oli pysäytetty viholliselle valtavin tappioin linjalla
Tienhaara, Tali, Ihantala. Sille tasalle rintama jäi rauhantekoon saakka. Nyt olivat ehdot
rauhalle jo lievemmät. Ja Itsenäisyytemme säilyi.
Aina Marskin junan tullessa Pasilaan asetettiin vartiosotilaat talomme Pasilan
puoleiselle portille ja veturivarikolle johtavalle ylikäytävälle sekä junan molemmin puolin.
Näimme usein Marskin pihallamme. Oli myös bensiinikäyttöisiä, armeijan rekistenumeroin
varustettuja Buick ja Packard merkkisiä autoja Ne kyyditsivät Marskia ja hallitusherroja.
Junan turvallisuudesta vastasi vartiojoukkue. Se oli majoittuneena Pasilan entisen
aseman rakennukseen, joka kuului Kivimuurin pihapiiriin. Sotilaitten päätehtävänä oli
sotilaskohteitten vartiointi lähiseudulla
Emme tiedä miksi 6.12.44 oli neuvottelupaikaksi valittu juna. Oliko Marskilla ollut
tarkoitus lähteä vielä myöhään yöllä takaisin Mikkeliin ? Sen vuoksi oli ehkä päätetty
neuvotella ja syödä junassa, vaikka kaupungissa oli korkeatasoisia ravintoloita joissa
olisi ollut viihtyisämpi neuvotella. Ehkäpä myös hyvällä pommisuojalla junan välittömässä
läheisyydessä oli oma merkityksensä.
Se luja kallio johon tämä muistorikas ja pomminvarma kalliosuoja oli louhittu, on
sittemmin kokonaan räjäytetty palasiksi ja tasoitettu. Nyt porhaltavat junat sillä alueella.
Monet aikanaan merkitykselliset kohteet katoavat. Muistot onneksi säilyvät ja niitä
on joskus mukavakin selailla mielessään.
Niinhän se vänrikki Stoolkin sanoi:
”Mennyttä aikaa muistelen niin mielelläni vielä, niin moni armas tähtönen minulle viittaa
siellä”
Lars Nordberg
Tarkistuslähteinä: Eino Penttilä ”Taistelu Helsingistä”
ja Jukka L. Mäkelä:”Helsinki liekeissä”.

HAJAMERKINTÖJÄ PIRKKA-HÄMEEN SOTILASPOIKATOIMINNASTA
VUOSILTA 1941 - 1944
Talvisodan jälkeen suojeluskuntapojista ja partiopojista perustettiin yhteistä SUOMEN
POJAT –järjestöä. Orivedellä kirkonkylän kansakoulun johtajaopettaja Anton Hahlanne
aloitti toimintaa järjestämällä puolellesadalle pojalle suuntaansa viisikilometrisen
kävelyretken Aihtianjärven päädyssä olevalle pikkuaukiolle sekä apujohtajakseen ottamansa
Jorma Ylitalon kanssa koulun luokkahuoneessa pojille ideointikokouksen. Näihin yrityksiin
tämä toiminta Orivedellä sitten taisi latistuakin.
Sen sijaan Oriveden Opistolla työskentelevän Kalervo Lahtivirran organisoima Nuorten
Talkoot –järjestön toiminta lähti alusta alkaen vireään vauhtiin. Hän jakoi nuoret
toimintaryhmiin ja nimesi kullekin omat ryhmänjohtajansa, jotka viikoittain kävivät hänen
luonaan henkilökohtaisella käskynjaolla raportoimassa ryhmänsä tapahtunutta ja
suunniteltua toimintaa. Minä sain johtooni Naarajoen ryhmän. Tämä järjestely toimi.
Niinpä Lahtivirta oli ilmeisen itseoikeutettu pyöräyttämään käyntiin 1941 Oriveden
Sotilaspojat ja muuttumaan maisterista vänrikiksi. Olin ilmeisesti osoittanut riittävää
aktiivisuutta Nuorten Talkoitten puolella, koska hän nimesi minut kirkonkylän joukkueen
4.ryhmän johtajaksi. Ryhmäni koostui Naarajoella, Kiikanmäen juurella (itse Kiikanmäki
kuului aseman joukkueeseen) ja suojeluskuntatalo Suojalta Hankaloiloon menevän tie
varrella asuvista pojista. Ryhmääni kuuluivat mm Matti Kuusenoksa, Aarne Ahonen, Veikko
Ilo, Seppo Lemiö ja Jeri Lehto. Seppo Lemiö oli suojeluskunnan paikallispäällikön Aarne
Lemiön poika ja Aarne Ahonen taas sai aikanaan upseerikurssiltaan kunniamiekan ja kohosi
everstiksi ja pioneeritarkastajaksi.
Sotilaspoikatoiminnassa osallistuin alkajaisiksi 1941 kesällä Aitolahden sk-talolla pidettyyn,
viikon mittaiseen työ- ja virkistysleiriin. Aamupäivät teimme lepikossa lehtikerppuja
lampaiden talviruokintaan paikalliselle maatalouskoululle, josta koulun tytöt toivat välipalaksi
työmaalle kärryillä vastalypsettyä maitoa ja juuri leivottuja lämpimiä vehnäpullia (harvinaista
sota-aikana ja vielä ilman kansanhuollon kuponkeja). Iltapäivät olivat sitten sitä virkistystä,
mukana sopiva annos sulkeisharjoitusta, suunnistuksen opettelua, uintia lähellä virtaavassa
kylmävetisessä joessa, maasto-otteluja ja ohjelmallisia illanviettoja.
Ensimmäisen ryhmänvarajohtajan natsani tienasin piirin järjestämällä johtajakursseilla
Längelmäen sk-talolla Hakolinnassa kesäkuussa 1942. Kurssin johtajana toimi piirin
sotilaspoikajohtaja, kapteeni Jussi Kirjavainen. Joukkueenjohtajani oli kornetti Halme
Tampereelta. Upseeristoon kuului myös luutnantti Simola Tampereelta. Kurssi muodostui
kaikkiaan neljästä joukkueesta: yhdestä joukkueenjohtajakurssista, yhdestä ryhmänjohtajien
täydennyskurssista sekä kahdesta ryhmänjohtajien peruskurssista. Kuuluin muistaakseni
toiseen ryhmänjohtajien peruskurssijoukkueeseen. Kuljetus kurssipaikalle tapahtui
rautateitse yhteislitteroilla Oripohjan rautatieasemalle ja sieltä kuorma-auton lavalla laitojen
varaan nostetuilla penkeillä istuen. Lavan reunoilla oli putoamisen estävät karja-aidat.
Olimme jo nousseet autojen lavoille, kun joku isoista näyttelevä tamperelaispoika seisoskeli
lavan reunalla ja poltteli tupakkaa. Kapteeni Kirjavainen havaitsi tämän välittömästi, komensi
pojan heti alas, kysyi nimen ja lähettävän osaston ja ilmoitti pojan matkan loppuvan tähän
todeten, että sotilaspojat eivät polttele. Kurssilla oli runsaasti komento- ja sulkeisharjoituksia,
johtajakurssi kun oli. Hakolinnan hiekkapohjainen urheilukenttä pölisi marssiharjoituksissa,
jotka tapahtuivat rumpalipoikien tahdittamana. Rytmikäs rummutus soi vieläkin mielessä.
Lotat pitivät limonaatikanttiinia janoisille kentän laidalla. Erilaiset suunnistusharjoitukset ja
lopulta myös kartan ja kompassin kanssa maastossa kilpaileminen loivat pohjan tuleville
kilpailuvuosilleni. Pienoiskiväärillä suoritimme kylmäharjoittelua kolmiotähtäyksen muodossa

ja kun sen sai onnistumaan, pääsi ampumaradalle jatkamaan. Kurssin jälkeen ylennettiin
minun lisäkseni ryhmänvarajohtajiksi mm Leo Jokinen ja Jussi Sierilä Orivedeltä.
Ryhmänjohtajien täydennyskurssin piiri järjesti Eräjärven sk-talo Erälinnassa tammikuun
alussa 1943. Kurssi vahvuus oli kaksi joukkuetta. Kokoontuminen tapahtui Oriveden
asemalla. Siellä lastattiin reput kuorma-autokuljetukseen ja kurssi marssi tuon 17 kilometriä
17 –asteisessa pakkasessa Eräjärven kirkonkylään. Apukouluttajina oli Tampereelta
joukkueenjohtajiksi ylennettyjä sotilaspoikia, mm muutamia tulevia maamme
edustusjääkiekkoilijoita. Viikon pituisella talvikurssilla ei varsinaiseen maastoon menty
lainkaan. Runsaiden luentojen lisäksi oli talon ulkopuolella pidettyjä komentoharjoituksia ja
marssiharjoituksen puitteissa tutustuminen pitäjän kirkonkylään. Apukouluttajat järjestivät
muistiini jääneet ”villakoiran” hautajaiset. Kurssilaiset kokoontuivat tupaan. Huonosti
tehtävänsä suorittaneesta siivousryhmästä kuusi kurssilaista kannatteli vilttiä ja neljä nosti
”villakoiran” kunnioituksella huovalle. Komennuksella kurssi marssi huovan kantajien
jäljessä ulos laulaen jotakin marssia. Ulkona sitten osa kurssilaisista kaivoi paljain käsin ojan
kohdalle lumeen syvän haudan. Sinne ”villakoira” sitten laskettiin vakavin ilmein. Sitä en
muista, ammuttiinko pienoiskiväärillä vielä ilmaan ja pidettiinkö asianmukainen,
humoristinen puhe.
Suoriutumiseni kurssilla tuli ilmeisesti hyväksytyksi, koska kevättalvella minut ylennettiin
piirin päiväkäskyllä ryhmänjohtajaksi.
Piirin joukkueenjohtajakurssi oli Sahalahden suojeluskuntatalolla kesäkuun alussa 1944.
Orivedeltä kurssille osallistui lisäkseni minua pari vuotta vanhempi Timo Liinamaa, joka oli
käynyt ryhmänjohtajien peruskurssin Lielahdessa talvella 1942 ja oli jo ylennetty
joukkueenvarajohtajaksi. Kurssilla oli myös melkoisesti luentoja ja maastoharjoituksia, myös
nokkeluutta ja henkilökohtaista rohkeutta kasvattavia maasto-otteluja ja esiintymistottumusta
testaavia illanviettojen ohjelmanumeroiden järjestelyjä. Erikoismuistona tältä kurssilta on
kivikosta, läheltä sk-taloa löytämämme käärmeenpesä. Roudan sulettua käärmeet heräsivät
horroksestaan kesään. Monta käärmettä me siinä näimme.
Lotilla oli aamu- ja iltateen tarjoamista varten käytössä alumiinista prässättyjä, puolen litran
vetoisia mukeja, joita halstoopeiksi nimitimme. Teen kanssa saimme pari isokokoista
ukrainalaista, nopeasti sulavaa sokeripalaa, voinapin ja sulatejuustoa tai makkaraviipaleen.
Näkkileipää ”vaneria” saimme syödä rajoituksetta. Kuuma tee teki halstoopin polttavan
kuumaksi. Teetä sitten yritimme lusikalla vatkaamalla jäähdytellä, mikä aiheutti melkoisen
kakofonisen konsertin. Eräällä iltateellä päivystävä upseeri huomautti asiasta parikin kertaa
ja koska asiaan ei tullut hänen mielestään parannusta, hän määräsi kurssin järjestäytymään
teen jälkeen ulos 10 kilometrin marssia varten. Marssi suoritettiin pikavauhtia ko upseerin
ajaessa polkupyörällä rinnalla. Tämän jälkeen teen jäähdyttely tapahtui hiljaisuutta
kunnioittaen.
Jokainen kurssi osallistui sunnuntain jumalanpalvelukseen kurssipaikkakuntansa kirkossa.
Kurssin jälkeen sotatoimet kiihtyivät Karjalan ja Aunuksen kannaksilla äärimmilleen. Niinpä
meitä kurssilaisia ei ehditty ylentää, kun tuli jo muita tehtäviä. Juhannuksena 1944 kutsuttiin
kaksi jo kotiutettua ikä luokkaa uudelleen aseisiin. Oriveden Opistolle perustettiin IV skalueen henkilötäydennyskeskus (HTK), jonne minut komennettiin keräämään lähettiryhmä,
jonka johtajaksi minut nimitettiin. Jaoimme liikekannallepanomääräyksiä aseisiin kutsutuille
ja hoidimme keskuksen lähettitehtävät. HTK:n päällikkönä ja myös IV sk-alueen päällikkönä
toimi kapteeni, pankinjohtaja Leo Kotiranta ja vääpelinä maanviljelijä Rauhala Haavistosta.
Kanslialottana oli mm oma luonnontieteen opettajani Hanna Huotari. Koottu komppania
lähetettiin Virojoelle paitsi kersantti, kauppias Perkiö, joka oli pioneeri ja siirtyi
täydennyskeskukseen rintamalle.

Komppanian lähdettyä rintamalle lähettiryhmä jatkoi työtehtävissä pari viikkoa niputtaen
paperinkeräykseen toimitettavaksi vuosien aikana opiston suureen puuliiteriin kerääntyneet
kirjat sekä sanoma- ja aikakauslehdet. Niitä kertyi monta autokuormallista.
Aiempina vuosina olin muutaman kerran saanut tehtäväkseni koota työryhmän purkamaan
rautatieasemalla monista isoista umpivaunuista kuorma-autoihin selluloosapaaleja armeijan
hevosille ruuaksi.
Näihin lähetti- ja työsuoritusryhmiini osallistuneille pojille haimme sodan jälkeen jatkosodan
muistomitalin ja myös kotijoukkojen muistoristin. Oman nimikirjoitukseni varmentajaksi
pyysin hakemuksiini pankinjohtaja Leo Kotirannan nimen.
Kesällä 1943 järjestettiin Olympiastadionilla valtakunnallinen sotilaspoikien voimistelu- ja
urheilujuhla, johon osallistui kuusi voimistelukomppaniaa ja yksi urheilukomppania. PirkkaHämeen pojat olivat 6. komppaniassa ja olivat majoitettuna Töölön Yhteiskoulun
luokkahuoneissa Urheilukadulla. Kuljetus Helsinkiin tapahtui rautateitse härkävaunuissa
pääasemana Töölön tavara-asema eduskuntatalon edessä – nykynimellä makasiinit, nyt jo
tuhoutuneet. Stadionilla pidetyn pääjuhlan jälkeen kuulin, että oli annettu hiljainen
ilmahälytys varoituksena viholliskoneista Suomenlahdella.
Talvella 1944 ilmoitettiin, että juhannuksena 1944 järjestetään Hitler-Jugendin kanssa
yhteisesti Aurinko-leiri Aavasaksalla, johon osallistuu 40 Hitler-Jugendia Saksasta sekä 20
suomalaista sotilaspoikaa ja 20 partiopoikaa. Olisiko partiopoikien mukaanottoon vaikuttanut
USA:n mukaantulo sekä Stalingradin jälkeinen tilanne? Suomalaisella puolella oli Orivesi
vahvasti edustettuna eli 10% leirille valituista oli orivesiläisiä. Sotilaspoikia edusti jvj Timo
Liinamaa ja Oriveden Eräsissejä Yrjö Aronen sekä Aarni ja Iikka Koskela. Sotatilanteen
vuoksi leiri ei kuitenkaan koskaan toteutunut.
Piirin Tampereelle tai sen lähistölle järjestämissä tilaisuuksissa olimme majoitettuina
Klassisen Lyseon juhlasaliin olkipatjoille. Juhlasalin seinällä intercolumneissa oli maalattuna
kirjoitus: TILAA TULEVILLE FRESKOMAALAUKSILLE. Olisipa mukava tietää, onko yli 60
vuoden aikana maalauksia seinälle tullut vai vieläkö teksti on jäljellä. Lotat hoitivat täälläkin
muonituksemme kenttäkeittiöistään, nyt Lyseon pihalla. Varusteisiimme kuului toki omat
pakit eli römpsät ja niiden suuhun kannen alle laitettuna lusikka-haarukkayhdistelmä eli
”systeemi”. Pakit tietysti pesimme aina itse ja teimme sen veden tai lumen puuttuessa
vaikkapa hiekalla.
Oriveden ensimmäisen sotilaspoikien johtajan, vänrikki Lahtivirran lähdettyä rintamalle
johtajanamme toimi mm korpraali Jussila.
Asuiksi saimme Englannin talvisodan aikana myötätunnosta sotaamme kohtaan lähettämät
khakin väriset armeijansa puvut, joista oli olkaimet poistettu. Niinpä nimitimmekin asuamme
”myötätunnoksi”. Suuremmat koot puvuista annettiin sotavankien käyttöön. Pukujen
selkäpuolelle oli maalattu suuri V kirjain ja hihoihin valkoiset, näkyvät viivat.
Jatkosodan alussa Englanti julisti Suomelle sodan, mistä saattoi aiheutua, ettei pukuja
katsottu sopivaksi ottaa minkäänlaiseen käyttöön armeijassamme.
Sotilaspojilla oli siis omat arvoasteet ja niihin liittyvät tunnukset. Sotilaspoikakokardi oli
pellistä prässätty ympyrä, jossa oli valkoinen keskusta ja vihreä reunus. Näin sotilaspojan
kalenterista, että järjestöllä oli oma kankainen sotilaspojan merkki ommeltavaksi vasemman
kyynärpää kohdalle. Kirjassa oli lueteltu sen vaatimukset, mm 10 km:n marssi. Aloitimme
ryhmässäni tämän suorittamisen kevättalvella 1944 ja suoritimme ensin marssin kävelemällä
kirkolta Vehkalahteen ja jatkaen jonkun matkaa Eräjärvelle päin ja sitten takaisin. Marssin
aikana suoritimme myös erilaisia kuljetun matkan, käytetyn ajan, kompassisuuntien,
etäisyyksien ja välimatkojen arviointia.
Halonpätkästä veistimme kilon painoisen käsivarsikranaatin, jolla suoritimme
kokouksissamme pituus- ja tarkkuusheittoja.

Merkin suoritus jäi meiltä kesken kesän 1944 sotatapahtumien vuoksi. Järjestön puitteissa ei
merkkien suoritukseen kiinnitetty erityistä huomiota. Valtakunnan ja piirin tilaisuuksissa
merkkejä näkyi joillakuilla, mutta vain hyvin harvoilla.
Oriveden sotilaspoikien yhteistapahtumia oli puolensadan pojan maasto-ottelu Enokunnan
tienhaarassa ja Hankaloilon peltoaukioilla pidetty talvinen harjoitus, jossa opeteltiin
varovaista liikkumista lumisessa maastossa. Tällöin osasto jaettiin pellon vastakkaisille
laidoille ja annettiin käytännöllinen havainto-opetus erilaisten liikkumatapojen ja asujen
näkyvyydestä vastapuolelle lumisessa maastossa.
Piirin IV sotilaspoika-alueen puitteissa pidettiin runsaasti hiihto- ja suunnistuskilpailuja.
Tukikohtana oli usein Hakolinna Längelmäellä.
Pirkka-Hämeen hiihtomestaruudet ratkottiin 1942 Orivedellä Suojan toimiessa
kilpailukeskuksena. Uintimestaruuksista kisailtiin niinikään Orivedellä Kirkkolahden Eerolan
rannan uimalaitureiden äärellä.
19.9.1944 tuli rauha ja sen ehtojen mukaan järjestömme lakkautettiin. ”Myötätunto” –
asumme kerättiin pois. Parin kuukauden päästä meille annettiin tilaisuus käydä ostamassa
Hirsilässä asuvalta vaatteiden kerääjältä tuollainen käytetty asu. Tein silloin ostosmatkan ja
myöhemmin tuolle asulle löytyi yllättävä uuskäyttö: 1960 –luvun alkuvuosina kaikkinaiset
suojeluskunta-asut tulivat nuorisomuodin hiteiksi. Niinpä puku esiin ja äitini ompelemaan
siihen vihreästä kanttinauhasta natsat ja niin oli poikani Pekka valmis astumaan perityssä
perinneasussa saksalaisen koulun muotitietoisten joukkoon.
Erkki Borg
Kertomus on julkaistu vuosi sitten lehdessä ”Oriveden Sotaveteraanien Joulu”.

Piirrokset Raimo Berkan

KILPATEHTÄVÄ 4-2008
Suomen Moskovan lähettiläs Yrjö-Koskinen
Suomen Lähetystö,
Moskova
Herra Lähettiläs.
Puna-armeijan yleisesikunnan ilmoituksen mukaan meidän joukkojamme, jotka
ovat sijoitetut Mainilan kylän tienoille, Karjalan kannaksella, ammuttiin tänään
?? p:nä ??????kuuta klo 15.45 odottamatta tykkitulella Suomen alueelta. Ammuttiin yhteensä 7 tykinlaukausta, josta seurauksena oli, että 3 sotamiestä ja
1 aliupseeri kuoli sekä 7 sotilasta ja 2 päällystöön kuuluvaa henkilöä haavoittui.
Neuvostojoukot, joilla oli ankara käsky olla antautumatta provokatioon, pidättäytyivät vasta-ammunnasta.
Neuvostohallitus saattaa tämän tiedoksenne ja katsoo tarpeelliseksi tähdentää,
että Teidän herrojen Tannerin ja Paasikiven kanssa hiljattain käytyjen neuvottelujen aikana neuvostohallitus huomautti vaarasta, jonka lukuisten vakinaisten
joukkojen keskittäminen Pietarin luona aiheuttaa. Suomen alueelta tapahtuneen
provosoivan ja neuvostojoukkoihin kohdistuneen tykistöammunnan johdosta
neuvostohallitus on pakotettu nyt toteamaan, että suomalaisten joukkojen keskittäminen Pietarin läheisyyteen ei ainoastaan muodosta uhkaa Pietarille, vaan
itse asiassa on Neuvostoliittoa vastaan vihamielinen teko, joka jo on johtanut
hyökkäykseen neuvostojoukkoja vastaan ja aiheuttanut uhreja.
Neuvostohallituksen tarkoituksena ei ole paisuttaa tätä, päällystön mahdollisesti
huonosti johtamien Suomen armeijan joukko-osastojen taholta suoritettua inhoittavaa hyökkäystoimenpidettä, mutta se haluaisi, ettei tällaisia inhoittavia tekoja
vastedes tapahtuisi. Tämän johdosta neuvostohallitus, esittäen jyrkän vastalauseen tapahtuneen johdosta, ehdottaa, että Suomen hallitus viipymättä siirtää
joukkojansa Karjalan kannaksella kauemmaksi rajalta, 20 – 25 km:n päähän, ja
täten estää uudistuvien provokatioiden mahdollisuudet.
Vastaanottakaa, Herra Lähettiläs, täydellisen kunnioitukseni vakuutus.
S.N.T.Liiton ulkoasiainkomisaari
V. Molotov

Tämä on Kiltaviesti 4 / 08 kilpailukysymys. Mistä suorastaan noottimaisesta
paperista on kysymys ja milloin se on meille osoitettu? Kysymyksessä on tarkka
suomennos mutta päivämäärät on tarkoituksella jätetty pois. Mikäli tiedät vielä
hallituksemme vastauksen ko. noottiin, niin aina parempi.
Vastaukset ennen helmikuuta 2009 osoitteeseen:
J Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki
e-mail: jkporras@kolumbus.fi

SW

Kersantti Puustinen kiltaviestin latomosta väittää, että hän oli nootin aikoihin
juuri noilla paikoilla Karjalan kannaksella. ”Muistaakseen siellä oli myös Olli
Sorvettula ja Kari Kerstinen ja nämä kaksi veteli lumisessa korvessa perässään ja kauheasti manaten suurta kanuunaa 88 Itk/37 RMB. Suunta oli mielestäni tuonne Mainilan suuntaan. Minä jäin vartioimaan loppuja ammuslaatikoista ja keittämään saikkaa.” Mitähän tähän nyt sitten jälleen sanoisi?
Monet ovat jo kysyneet, että mikä on kersantti Puustisen etunimi? Hän on
Uuno jo kolmannessa polvessa.
KILTAVIESTIN 3-2008 RATKAISU
Kuvassa esiintynyt näyttelijä oli Ella Eronen, joka erittäin vaikuttavalla tavalla esitti
Maamme laulun lausumalla sen Ruotsi - Suomi jääpallo-ottelun yhteydessä
Tukholman stadionilla.
Olen vastaanottanut niin monta oikeata vastausta, että päätin olla julkaisematta
nimiä . Olavin vartioimat rahat eivät olisi riittäneet palkintokahvien kustannuksiin.
Toimitussihteeri

Killan hallitus lepotauolla. Puheenjohtaja keskellä pöydän takana lakitta.
Kiltamestari soittaa ”Kiperätä polokkaa” viulullaan ja sihteeri (oik.)
seuraa katseellaan mahdollista raportoitavaa.

