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

SODAN JÄLJET JA PERINTEET
Jouluun oli aikaa vain kolmisen viikkoa, kun Neuvostoliitto 70 vuotta sitten
hyökkäsi röyhkeästi, valheen verhoamin perustein Suomeen. Hyökkäystä oli
valmisteltu jo pitkään. Tarkoituksena oli murskata Suomi ja sen kansa suomalaista kommunistia apuna käyttäen.
Silloin 70 vuotta sitten alkoivat nuo kuuluisat 105 kunniamme päivää. Nyt tänä
päivänä meillä on perusteltuja syitä todeta, että nuo kunnian päivät jatkuivat
aina vuoden 1944 syyskuun alkuun asti. Meillä ei ole kansakuntana mitään
hävettävää sodissamme. Maamme säilytti suurin uhrauksin vapautensa ja itsenäisyytensä. Niitä kansakuntamme puolusti. Pääkaupunkimme säästyi miehityksen häpeältä sekä tuskalta, ja Suomi säilytti kehittymismahdollisuutensa.
Sota jätti meihin kuitenkin jälkensä, eniten rintamalta palanneisiin miehiin. Se
on usein todettu. Kirjailija Irja Wendisch kertoo hänen haastatteluunsa perustuvassa lehtiartikkelissa, että sota jatkuu meissä yhä. Vanhat vammat siirtyvät
vielä nykylapsillekin, jos niistä ei puhuta.
tapahtumillamme on tervehdyttävä vaikutus meihin itseemme ja siten myös
ympäristöömme. Olemme kuvin ja sanoin kertoneet lapsuutemme ja nuoruutemme kokemuksista ennen kaikkea varttuneelle nuorisolle ja läheisillemme.
Kysymme kuitenkin toistuvasti itseltämme mitä voisimme vielä tämän lisäksi
tehdä, ja miten me sen tekisimme. Aikaa on vähän ja kynnettävänä on suuri
sarka.
Menneisyys on aina väistämätön eikä sitä koskaan pääse pakoon. Sen tähden menneisyyttä koskevat totuudet on pyrittävä kertomaan siellä, missä
mahdollisimman monet silmät sen näkevät ja korvat kuulevat. Se paikka on
lehdistö ja muut tiedotusvälineet. Näiden välineiden ovet eivät ole meille aina
helposti auenneet. Uskomme kuitenkin, että kolkuttavalle avataan, jos vain
jaksamme kolkuttaa ja käyttää jokaista mahdollisuutta hyväksemme.
Perinteet vaikuttavat voimakkaasti kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja kansalliseen eheyteen. Oman historian tunteminen ja sen hyväksyminen vahvistavat puolestaan kansakunnan itseluottamusta ja omanarvontuntoa. Joulun vietto on yhteisistä perinteistämme kiehtovin. Joulu viestii rakkaudesta, joka tuo aina mukanaan inhimillisyyttä ja halua huolehtia apua tarvitsevista. Joulu täyttää myös mielemme ilolla ja nostaa esiin kauniita muistoja.Nyt
me voimme puhua, mutta monista syistä johtuen aivan liian myöhään. Vaikenemisen ja totuuden vääristelyn kausi on jättänyt ikäpolveemme parantumattoman jäljen, vaikkemme aina sitä tunnistaisikaan. Olemme todennäköisesti
tahattomasti aiheuttaneet lapsillemme ne vammat, joista Wendisch niin vakuuttavasti puhuu.
Uskomme tänä päivänä, että yhteisillä, säännöllisillä kokouksillamme ja
Toivotan Teille kaikille rauhallista ja onnellista joulua!
Olli Sorvettula

Päätoimittajan kolumni
VUOSI VANHA VAIPUU!
Maapallo on jälleen kerran kiertänyt auringon ympäri. Vauhti on niin hiljainen, ettei sitä tavallinen maan asukas huomaa. Vuosi siihen on kulunut aikaa ja kohta on vuosikertomuksen aika, Totean näin ennakkoon, että kiltamme toiminta on ollut edelleen monipuolista ja
antoisaa.. Ehkä muutama sana menneestä kesästä on paikallaan, nyt kun se on vielä tuoreessa muistissa. Kesäaika meille pohjolan asukkaille on erityisen tärkeää. On vielä kiva
muistella menneitä ilon ja valon hetkiä, sukulaisten ja ystävien tapaamisia kesämökillä.
Mieluisat muistot jäävät elämään. Ne eivät hautaudu muistojen harmaaseen massaan.
Kuluva vuosi on ollut varsin vaikeaa talouslaman kourissa. Se on koskettanut ja koskettaa
edelleen lähes kaikkia valtioita. Uutiset lomautuksista ja irtisanomisista toistuvat mediassa
päivästä päivään. Mitä tänään syötäisiin, on monessa perheessä jokapäiväinen ongelma.
jos ei ole palkkatuloa ja muut tulot ja avustukset eivät riitä. Lainojen korot ja lyhennykset
kuitenkin erääntyvät. Ei auta muu kuin lähteä pankinjohtajan puheille maksujen lykkäämiseksi. Monelle perheelle auttava käsi on tarpeen. Toivoa ei saa kuitenkaan menettää.
On selvitty ennenkinvielä vaikeimmistakin tilanteista. Viel` uusi päivä kaiken muuttaa voi.
Milloin talouden nousu alkaa? Ennustajia on paljon. Mieleeni jäi erään ekonomistin ennuste; puolentoista vuoden päästä?
Tulevaisuusmantra Suomessa on: Avaus uudelle osaamiselle. Osaamisella luodaan vaurautta. Miten hyvä osaaminen saataisiin muuttumaan kysytyiksi tuotteiksi maailman markkinoilla? Nyt ei päde sanonta vanhat konstit ovat parempi kuin pussillinen uusia.
Nyt on kuitenkin paras aika valmistautua sekä henkisesti että ruumiillisesti lähestyvään
talveen, ennen kaikkea tulevaan jouluun. Iloitaan sen valmistelusta. Jokaisella perheellä
on omat joulunalusrituaalinsa. Joulua olemme odottaneet. Syvällä sisimmässämme kaipaamme jotakin määrittelemätöntä. Tärkeätä olisi, ettei kukaan ole jouluna yksin, jos ei
itse sitä halua.. Tänä päivänä on tarjolla monen moista ohjelmaa yhteisölliseen joulun viettoon. Jokapäiväinen liikunta ei saa myöskään unohtua. Liikunta synnyttää muistijälkeä sekä mielihyväainesta Se edistää myös aivojen toimintaa toteaa Pekka Seppänen.
Oi jospa vuosi alkava oisi luojan siunaama.
Haluan omasta ja vaimoni puolesta toivottaa Kiltaviestin lukijoille
HYVÄÄ JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA
Veikko Lepistö
AJATELMIA
Satuja ei kannata kertoa pikkutunneilla
Vikisin vietäessä, mutten takaisin tuotaessa
Kävi mielessä, meni pois
Marita Engberg

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu: Pentti Hinkkanen, Mikko Laitakari, Susanna
Myllylä, Juhani Nyrkiö, Lauri Valkonen ja
Kauko Yrjönmäki
MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA
Helle Jouko
Patoharju Anna-Liisa

75 VUOTTA
18.1.2010
9.2.2010

Uitti Kalevi

4.2.2010

60 VUOTTA
80 VUOTTA
Mikkonen Martti
Valkeinen Mauno
Pulli Eero
Eloranta Eino
Vaarnavuo Timo
Kosonen Raimo

12.1.2010
13.1.2010
18.1.2010
29.1.2010
6.2.2010

20.2.2010

50 VUOTTA
Sorvettula Mika

21.1.2010

Kiltaan on jäseniksi hyväksytty: Martti Antero Inkinen ja Jari Hannu Pietiläinen
Sotilaspoikaristi on myönnetty: Tomi Happoselle,Jarmo Korhoselle, Paavo Rinkinevalle
ja Pekka Salorannalle
Ainaisjäseniksi ovat siirtyneet: Jouko Helle, Lars Holsti, Torolf Lindqvist, Timo
Mannermaa ja Pekka Saloranta
YHTEENVETO JÄSENISTÖSTÄ
Kiltaamme on liittynyt kuluvana vuonna 13 uutta jäsentä. Heistä on pikkulottataustaisia 4,
sotilaspoikataustaisia 6 ja kannattajajäseniä 3. Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu 15 kiltaveljeä tai –sisarta. Vanhuuteen liittyvien sairauksien ja muiden syiden takia on eronnut 8
henkilöä. Marraskuun 15. päivänä on jäsenmäärämme 480, josta puolisojäseniä on 25 ja
ainaisjäseniä 116.
Valtakunnan tasolla kiltojen jäsenistä lähes 20 % on 1940-luvulla tai sen jälkeen syntyneitä. Killassamme vastaava luku on alle 5 %. Olisiko jäsenmäärän lisäysmahdollisuus?
Kylpylämatka Viron Pärnuun
Ajankohta 18.04. - 25.04.2010 Matkasta tarkemmin Kiltaviesti 3-2009
Pyydämme teitä ilmoittamaan päätöksestänne 29.1.2010 mennessä:
Kari Kerstinen 0500 15 2855 tai 09 – 242 4917
Kaarlo Männistö 050 568 0776 tai 09 - 872 4232

TOIMINTAA, TOIMINTAA, TOIMINTAA

KEVÄÄLLÄ 2010

TAMMIKUU
Keskiviikko 20.1. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Sotaa Äänisellä.
Evl Anssi Vuorenmaa
HELMIKUU
Keskiviikko 3.2. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Ruokamme turvallisuus.
Johtaja Maija Hatakka, Eviran elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuuden osasto
Keskiviikko 17.2. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Tuntematon Talvisota.
Professori Timo Vihavainen, Helsingin Yliopisto
MAALISKUU
Keskiviikko 3.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Talvisota Puna-armeijan näkökulmasta.
Evl Tapio Skog
Keskiviikko 17.3. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Suomen osallistuminen rauhanturvaoperaatioihin.
Evl Timo Vehviläinen
HUHTIKUU
Keskiviikko 7.4. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Ukkoset
Tutkija Lea Saukkonen, Ilmatieteen laitos
Torstai 29.4. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta Killan sääntömääräinen kevätkokous
TOUKOKUU
Keskiviikko 5.5 Killan kevät retki Tarkemmin Kiltaviestissä 2-2010.

MUITA TILAISUUKSIA

Keski-Helsingin Sotaveteraanien Poikien kerho
Keskiviikko 10.2. klo 13.00 Vanhankirkon seurakuntasali, Bulevardi 16 B
Herrat, jätkät ja sotataito
Majuri, VTT Juha Mälkki

OLEMME LÄHELLÄ JUHLASSA JA ARJESSA
Espoon sotaveteraanit ry 50 vuotta 24.9.2009

Killan hallituksen edustajat onnittelevat
juhlivaa yhdistystä

Juhlallisuuksiin kuuluvana laskettiin
seppele yhdistyksen entisten puheenjohtajien haudoille. Kuvassa
lasketaan seppele Jussi Poutasen
haudalle. Mukana rouva Poutanen

TUEMME JA AUTAMME

Veteraanien seppele lasketaan
sotaveteraanin arkulle

Kaksi sotilaspoikaa saattamassa veteraania
isänmaan syliin

PYHÄ YÖ
Oli muuan Jooseppi Kirvesmies,
oli siellä missä me muutkin;
jäi hältä vaimo ja kotilies,
jo vieri viikot ja kuutkin.
Hän harvoin kirjoitti Marjalleen
ja harvoin kirjeitä saikin,
mut jouluaaton kun ehtooseen
tuli säästi joukkomme harvenneen,
niin kuulla saimme me kaikin:
On poika syntynyt Joosepille
ja Marjatalle, ja Marjatalle!
Se syntyi mustimman orren alle,
on tuskin peitettä sille.Me kaikki hengessä polvistuimme
ja lapsen vierelle kumarruimme
ja siunauksemme luimme.
Ja monta paimenta parrakasta
lumessa valvoi ja vartioi,
ja vartioi sitä pientä lasta
petojen saaliiksi joutumasta –
maa, taivas kiitosta soi.
Ja Suomen korpien yllä hohti
nyt tähti suurempi muita,
ja me kaikki käännyimme sitä kohti,
ja meidät kaikki se kotiin johti,
se tähti suurempi muita

Yrjö Jylhä

Jouluaattona 2007
Takana vasemmalta
Uolevi Sandroos ja
Kauko Korpela
Edessä vasemmalta
Roy Cairenius ja
Harry Matso

Erkki Tanttu

LUKIOLAISTEN TURVAKURSSI SANTAHAMINASSA

Maanpuolustuskoulutus ry on järjestänyt muutamana vuonna sekä
syys- että kevätlukukauden aikana
pääkaupunkiseudun lukiolaisille ns.
turvakursseja. Viimeisin kurssi järjestettiin Santahaminassa 23.-25.
10.2009. Osanottajia oli yli 200,
puolet tyttöjä ja puolet poikia.
Turvakurssin tarkoitus on esitellä
yhteiskunnan turvaorganisaatioiden
kuten Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Poliisin toimintaa.
Olli Sorvettulalla ja allekirjoittaneella
on ollut tilaisuus tuoda neljälle viimeksi pidetylle suomenkieliselle
kurssille historiallista näkökulmaa.
Olemme kertoneet 120 000 sotilaspojan ja pikkulotan toiminnasta niin
rauhan kuin sotienkin aikana. Arne
Lindholm on vastaavasti kertonut
samat asiat kahdelle ruotsinkieliselle kurssille.

Turvakurssilaisia Santahaminassa 2009

Viime sodissa Suomea oli vastassa
monikymmenkertainen ylivoima.
Kestääkseen kansakunnan oli mobilisoitava kaikki voimavaransa.
Nykylukiolaisen on hyvä tuntea
sotilaspoikien ja pikkulottien merkitys
tässä yhteisessä ponnistuksessa
Turvakurssilla on ollut mieluista
kokea nykypolven mielenkiinto
seitsemänkymmenen vuoden
takaisia asioita kohtaan

Pekka Tuomisto

Turvakurssikouluttajat syksyllä 2009

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOJAT JA PIKKULOTAT MERIMUSEOSSA
Kiltamme teki 16.9.2009 syysretken Kotkaan Merikeskus Vellamoon. Retkelle osallistui 44
henkilöä. Oppaamme Anu Hajjar ja Hanna Laakso esittelivät meille asiantuntemuksella
sekä museorakennuksen että näyttelyn.

Kuvan Merikeskus Vellamo on kuuluisa omaleimaisesta arkkitehtuuristaan. Arkkitehti Lahdelman suunnittelema, hyökyaallon muotoja muistuttavan rakennuksen julkisivut koostuvat erivärisistä peltikaseteista ja silkkipainetuista lasilevyistä, joiden kuva-aiheina on käytetty teräsparkki Favelinin miehistöä ja Lavansaaren laivaston parkkien mastoja.
Todella vaikuttava rakennus.
Näyttelyssä suurimman huomiomme saivat:
Pääportin seinään romutetusta Finnjetistä pelastettu Kimmo Kaivannon upea taideteos
Suomalaisia kuvia, Pellingissä rakennettu Victoria purjevene, jolla Tove Jansson purjehti
kesäisin, 400 vuotta vanha Hauhon kirkkolaiva, Vrouw Marian ja St Mikaelin hylyistä nostetut Meissen-posliinit ja hopeiset sekä kultaiset taskukellot, erään näyttelyhuoneen katossa on Tähtitaivas 6.12.1917, suurimmat esineet olivat merivartiointia hoitaneet lentokoneet
ja vartiovene Vemma,kuulimme myöskin komean 7,5 metrisen pienoismallina nyt olevan
Arturuksen historian ja näyttelyn huipentumana ihailimme Karhulan lasitehtaan kristallista
40-kiloista Barcelona-maljaa, joka tehtiin Barcelonan maailmannäyttelyyn.

Museorakennuksen pohjoisseinustalla on ravintola Laatonki, jossa nautimme maittavan
juhlalounaan ja samalla nautimme merellisestä maisemasta. Tulomatkalla poikkesimme
vielä Pyhtään uudessa ABC-kahviossa.
Kiltamestari Kaarlo Männistö ansaitsee jälleen kiitokset erinomaisesti järjestetystä retkestä.
Olavi Ylä-Kotola

PÖYTÄKIRJA
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n sääntömääräinen syyskokous
Kokousaika
Torstai 19.päivänä marraskuuta 2009 klo 13.00 – 13.50
Kokouspaikka Mikael Agricolan kirkon krypta Tehtaankatu 23, Helsinki
Osanottajat
Kokouksessa oli läsnä 53 killan jäsentä.
Ennen virallista kokousta sotilaskotisisaret tarjosivat perinteiset munkkikahvit.
Kahvin jälkeen killan puheenjohtaja Uolevi Sandroos luovutti sihteeri Kari Kerstisen avustamana killan ansioituneille jäsenille myönnetyt tunnustukset.
Sotilaspoikaristi: Tomi Happoselle ja Paavo Rinkinevalle
Jarmo Korhonen ja Pekka Saloranta olivat estyneet saapumasta tilaisuuteen.
Kullattu rintamerkki: Pauli Antikaiselle, Arvo Maliselle, Paavo Taanilalle ja Timo Vaarnavuolle
Liiton hopeinen ansiomitali: Heikki Torviselle, joka oli estynyt saapumasta tilaisuuteen.
Liiton pronssinen ansiomitali: Arne Lindholmille, Veijo Ravealle ja Maija Vaarnavuolle
Paavo Rinkineva ja Maija Vaarnavuo kiittivät tunnustuksen saajien puolesta.
Tilaisuudessa esiintynyt varusmieskvintetti soitti huomionosoitusten päätteeksi
Fredrik Paciuksen Sotilaspojan.
- Killan puheenjohtaja Uolevi Sandroos avasi kokouksen.
- Virallisen kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Heikki Konkola ja sihteeriksi
killan sihteeri Kari Kerstinen.
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yngve Helvamo ja Matti Vuori, varalle Timo
Hietanen ja Aimo Kilpeläinen.
- Äänten laskijoiksi valittiin Timo Hietanen ja Aimo Kilpeläinen.
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Siitä oli ilmoitettu 9.9.2009 päivätyssä
Kiltaviestissä n:o 3.
- Sihteeri Kari Kerstinen selosti killan vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa. Viime vuosina
on perinnetyö saanut merkittävästi sijaa killan toiminnassa. Kokous hyväksyi
suunnitelman.
- Rahastonhoitaja Olavi Ylä- Kotola selosti vuoden 2010 tulo- ja menoarviota, joka hänen
asiantuntevan käsityksensä mukaan kattaa tulevana vuonna killan laajan ja monipuolisen
ohjelman. Kustannustason nousun johdosta esitetään killan jäsenmaksua korotettavaksi
5 eurolla ja ainaisjäsenmaksua 30 eurolla. Vuoden 2010 jäsenmaksut olisivat
esityksen mukaan seuraavat:
- varsinaiset jäsenet
25 €
- kannattajajäsenet
25 €
- ainaisjäsenmaksu
160 €
- puolisojäsenet
42 € yhteisjäsenmaksu.
Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvioesityksen.
- Erovuorossa oleva, killan puheenjohtaja Uolevi Sandroos ilmoitti, ettei
hän ole käytettävissä seuraavaa puheenjohtajaa valittaessa. Hänen tilalleen
ehdotettiin killan varapuheenjohtajaa Olli Sorvettulaa, joka myös valittiin
yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2010.
- Hallituksen muista jäsenistä erovuoroiset Kari Kerstinen, Veikko Lepistö ja Pekka

Tuomisto valittiin uuteen hallitukseen. Olavi Ylä- Kotola ilmoitti, ettei hän ole
käytettävissä valittaessa uuden hallituksen jäseniä.
- Uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti Arne Lindholm sekä
Hannu Saloniemi.
- Tilintarkastajiksi tarkastamaan killan tilit ja hallinto valittiin Yngve Helvamo ja Matti Vuori,
varalle Timo Hietanen ja Aimo Kilpeläinen. Asianomaiset olivat antaneet
suostumuksensa tehtävään.
- Killan viralliset kokouskutsut päätettiin julkaista Kiltaviestissä ja mahdollisuuksien
mukaan Sotilaspoika- lehdessä.
- Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50.

Ansioituneet, paikalla olleet
kiltamme jäsenet
Vasemmalta lukien
Arne Lindholm
Veijo Ravea
Maija Vaarnavuo
Paavo Taanila
Timo Vaarnavuo
Arvo Malinen
Pauli Antikainen
Tomi Happonen
Paavo Rinkineva

Taustamusiikista vastannut varusmieskvintetti
Pitkäaikaisen rahastonhoitajamme Olavi
Ylä-Kotolan viimeinen esittely

KILLAN WÄHÄJOULU 28.11.2009

Herkkukurkut ja Joona
Vasemmalta Joona Vallenius, Tarja Viik-Saarinen,
Liisa Vallenius, Jukka Niemi ja Kimmo Vallenius

KAUKAINEN JOULUAAMU

Sota oli päättynyt. Vietettiin kolmatta joulua sen jälkeen.
Jouluaamuun kuului silloin olennaisena osana käynti joulukirkossa. Tiet olivat tuolloin
usein auraamattomia eikä autoja juuri ollut. Matkaa kirkolle oli monista kylistä useita kilometrejä. Taloista lähdettiin matkaan hevosella jo aamuvarhaisella sillä kirkonmenot alkoivat jo kuudelta aamulla.
Jouluaaton vietto oli lasten osalta päättynyt puolenyön maissa. Meitä patisteltiin nukkumaan, jotta jaksaisimme herätä viimeistään viideltä jouluaamuna kirkkoon lähtöä varten.
Olin saanut lahjaksi meillä kasvatetuista lampaista keritystä villasta tehdyn villapaidan.
Villa oli karstattu ja lanka kehrätty tuvassa.
Uusi villapaita, jossa oli kaulaa ympäröivä korkea kaulus, oli aluksi vähän pelottava, koska
kaulus pisteli ja kutitti ensimmäisillä käyttökerroilla. Siihen kyllä tottui vähitellen. Se oli
lämmin vaate rekiretkeä varten.
Jännityksen herättämänä nousin jouluaamuna jo puoli viideltä. Näin valoa navetasta ja
tiesin, että lypsy oli aloitettu jo varhain, koska lypsäjienkin oli ehdittävä joulukirkkoon.
Kiiruhdin tallille ja laitoin kirkkoreen takaistuimelle heiniä pehmikkeeksi ja peitin ne rekiryijyllä, joka ulottui takanojan yli. Se oli kaunis vaate. Siihen oli kiinnitetty suuret punaiset
tupsut, jotka iloisesti heilahtelivat reen takana sillä ajettaessa.
Minun ajokkini oli nimeltään Humu. Se oli vähän pelokas, koska se oli ollut rintamalla, mutta oiva linjakas ruuna se oli. Laitoin sille tallissa valjaat selkään ja kuljetin sen rekeen valmiiksi kiinnittämieni koivupuisten aisojen väliin. Kaikki sujui hyvin siihen saakka, kunnes
länget piti vetää kireälle. Ponnistin kaikki voimani ja taisin lausua joitakin jouluun sopimattomia sanojakin. Ylpeyteni ei sallinut pyytää muilta lähtöön valmistuvilta apua. Lopuksi
kaikki onnistui. Luokka lienee ollut pakkasesta johtuen normaalia jäykempi. Kiinnitin sitten
aisakellon toiseen aisaan rahkeen kohdalle. Kolme sisartani istuutui takapenkille ja peitin
heidät tuvasta tuodulla lämpimällä rekivällyllä huolellisesti. Olin valmis lähtöön.
Maantie oli auraamaton ja pakkaslumi kitisi jalasten alla saaden aikaan oikean rekimatkaan sopivan tunnelman. Tiellä oli jo muita rekiä matkalla kirkonkylään. Liityimme heidän
seuraansa ja matka sujui rauhallisesti tähtikirkkaana aamuna.
Perillä kirkolla oli kymmeniä hevosia rekineen, mutta autoja ei ollut ollenkaan. Oli vaikeaa
löytää vapaata paikkaa hevospuomista. Molempien osuuskauppojen ja talouskaupan
puomit olivat aivan täynnä. Kiinnitin Humun sopivaan aidantolppaan ja laiton sen eteen
kasan heiniä. Viimeksi heitin sen selkään loimen, jotta se pysyisi lämpimänä.
Kun sitten astuin kellotapulin puoleisesta ovesta 1400-luvun puolivälissä rakennettuun
harmaakivikirkkoon , huomasin, että kaikki penkit olivat tupaten täynnä ja suuri joukko ihmisiä seisoi käytävillä kuten aina jouluaamuina. Käytävällä minäkin sitten seisoin kylmään
kiviseinään nojaten.
Saarnan sisällöstä en paljon muista, mutta tunnelma oli iloisen harras. Jouluvirttä lauloin
antaumuksella niin kuin koko kirkkokansa.

Sitten lähdimme kotimatkalle. Naapurin Esko oli jo ehtinyt edelleni, mutta Huuko toisesta
kylän talosta näkyi tulevan takana kevyttä ravia ajaen. Sitten ensimmäisellä peltoaukealla
alkoi kilpailu. Minä yritin päästä Eskon ohi ja Huuko komealla liinakollaan meidän molempien ohi. Tilsat lentelivät hevosten kavioista ja iskivät reen etupeltiin ja joskus reessä olijoihinkin. Sitten jo seuraavassa alamäessä hevoset laukkasivat. Reki heittelehti ja matkustajat kirkuivat ja aisakellot helisivät. Minä aloin tuntea sääliä Humua kohtaan ja pyrin hiljentämään vauhtia. Aina minä ne kilpailut hävisin jouluaamuna, koska meillä oli vain työhevosia. Ei ne kilpahevosille pärjää, ei sellaisille kuin Huukon liinaharja.
Palattuani tallilta tupaan muut matkalaiset istuivat jo tuvan pöydän ympärillä. Pöydällä oli
valmiina kinkkua, perunatuuvinkia, lanttu- ja porkkanalaatikkoa sekä rosollia ja tietysti reikäleipää, voita ja maitoa. Ne olivat olleet tarjolla jokaiselle nälkäiselle koko jouluyön ajan.
Kuuseen oli vaihdettu uudet kynttilät. Ne oli sytytetty ja niiden tuttu tuoksu tuntui miellyttävältä ja rauhoittavalta.
Pahat muistot himmenivät. Iloiset korvasivat ne.
Olli Sorvettula

Lammin kirkko

TYÖVELVOLLISENA LAKOSSA MINÄKIN!
Hieman huvittuneena luin lehdestämme Pentti Lehtolan muistikuvia 2 sota-ajalta. Omani
liittyvät muistoihin jopa kahdella tavalla, lakkoilun ja tammenlehvän saannin osalta.
Paitsi toimintaa sotilaspoikana meitä Tainionkoskella käsiteltiin myös työvelvollisina. Ja niin syksyllä 1943 käsky kävi perunankorjuuseen lähistön maatilan pelloille.
Neljä meitä oli tilan isännän, emännän ja kahden tyttären lisäksi kuokilla kaivamassa mittaamattoman suurelta tuntuvalla pellolla.
Kun lounasaika – aamiaisajaksi sitä silloin kutsuttiin – koitti, siirryttiin tupaan,
isäntäväki pitkän pöydän päähän ja me toiseen. Perunamuusi, sianlihakastike, voi, leipä ja
maito ilmestyivät pöydälle, mutta vain isäntäväen päähän. Meille riitti perunamuusia ja vettä laseihin.
Hieman siinä ihmettelimme, mutta mukisematta palasimme pellolle odottaen
huomista, toivomaamme aikaa parempaa. Kun seuraava päivä koitti, sama toistui. Minut
oli valittu puhemieheksi, joten siirryin keskustelemaan pöydän päässä istuvan isännän
kanssa. Sama työ, sama ruoka, kuului vaatimuksemme. Mutta tehän olette nuoria ja vahvoja sain vastaukseksi – kyllä te jaksatte ja sitä paitsi ruuasta on pula, ei sitä kastiketta ja
maitoa kaikille riitä. Mutta huomenna saa riittää, ilmoitin minä kantanamme.
Tuli kolmas päivä. Aamiaispöydän antimet olivat samat kuin ennenkin. Yhteisestä sopimuksesta emme istuutuneet vaan ilmoitimme, että lakko alkaa nyt, me lähdemme kotiin. Ja niin myös teimme. Isäntä huuteli perään tekevänsä asiasta valituksen, perunat kun jäävät nyt pellolle, mutta ei valitusta kuulunut. Ei kuulunut uutta kutsua samalle
pellolle – muuanne kyllä.
Pentti Lehtola kertoi myös jääneensä vaille tammenlehvää, mutta saaneensa
sentään jatkosodan muistomitalin. Sama kohtalo on täälläkin, ja varsin mielenkiintoisesta
syystä. Isäni, kolmen sodan veteraani, kotiutettiin hävittäjälaivueen tiedustelu-upseerin
tehtävästä ja hän palasi tutulle tuolille, suojeluskunnan o.t.o. paikallispäälliköksi. Minut hän
kutsui mukaan sotilaspojaksi. Olin lähettinä, vartioin yhdessä vanhempien miesten kanssa
mm. Mansikkakosken maantie-rautatiesiltaa, kannoin ilmatorjunnalle kranaattejaniin siellä
kuin muutaman hetken Lappeenrannassakin.
Toimin siis sotatoimialueella ja anoin tammenlehvää, toivoen nimeni löytyvän
suojeluskunnan arkistoista. Mutta itseäni saan ilmeisesti kiittää siitä, että ilman jäin. Isäni
Ragnar Alfred nimittäin määräsi minut rintaman vetäytyessä polttamaan joukon henkilötietoja sisältäviä papereita, jotta ne miehityksen sattuessa eivät jäisi vihollisen käsiin; suojeluskuntalaistenhan pelättiin joutuvan venäläisten tutkiskeltaviksi. Siinä taisivat mennä savuna ilmaan minunkin tietoni, jos isä niitä oli kirjoihin merkinnytkään. Todistajiahan en
enää löytänyt, yksi oli muuttanut Australiaan ja kaksi kuollut, enkä tiedä olisiko se miehille
riittänytkään. Mutta vaimoni Airi, pikkulottana mm. muonitustehtävissä Simpeleellä toiminut, tammenlehvän sai, koska kaksi elossa olevaa todistajaa vielä löytyi.
Tarina ei kuitenkaan päättynyt tähän. Muutama vuosi sitten rotariklubimme jäsen, hiljattain edesmennyt apteekkari Leo Tuderman piti esitelmän toimistaan ilmatorjuntapatterin päällikkönä kesällä 1944. Ja siinä hän kertoi klubitovereille – minä kuulijoitten
joukossa – että oli hänellä ammusmiehenä nuori sotilaspoikakin, minä, klubimme jäsen.
Muistan hyvin, kuinka katseet kääntyivät minuun ja kokouksen loputtua keskustelijoita riitti.
Liian myöhäänhän tuo todistus tuli enkä sitä ollut osannut edes pyytää, koska eihän poika
korkeaa patterinpäällikköä tuntenut. Ja olisikohan sieltäkään arkistoista kaikkea tietoa
edes löytynyt, minäkin olin heittomiehenä milloin siellä milloin tuolla.
Raimo Ilaskivi

Pikkulottaleirillä Sortavalassa 1938
Liityin Suistamon pikkulottiin heti, kun täytin kahdeksan vuotta. Toimintamme oli laulua,
leikkiä, runojen lausuntaa. Yhtenä kesänä kasvatimme vihanneksia. Mutta ei ne minun
kaalit ja porkkanat oikein kasvaneet, kun se kasvimaa oli vähän kaukana. Kotiseudullani ei
ollut niinä vuosina mitään suurempia suojeluskunnan harjoituksia, joissa olisi tarvittu pikkulottien apua.
Sortavalaan leirille lähdimme linja-autolla, matkaa oli 55 km. Leiri oli Helylässä. Olimme
majoitettuina sotilasteltoissa. Joka aamu oli lipun nosto ja illalla varmaan laskukin. Retkiä
teimme, mm Helmijärvelle, jossa oli niin kirkas vesi, että sieltä tuli Sortavalan juomavesi, ja
kuulin hiljattain, että tulee vieläkin. Kävimme myös sankarihaudalla. Sen nykyiset asukkaat
ovat säilyttäneet, johtuneeko siitä, että se sijaitsee hautausmaan yhteydessä, kaukana
kaupungista. Kun viimeisestä lähdöstä oli kulunut kuusikymmentä vuotta, vierailimme siellä ja sytytimme kuusikymmentä kynttilää graniitista rakennetun muistomerkin reunalle.
Seuraavana päivänä ei ollut enää yhtään kynttilää. Ne olivat hävinneet yön aikana.
Sunnuntaina leirillä oli juhla, kun koko Suomen lottien ylin johtaja Fanni Luukkonen vieraili
leirillämme. Hänhän oli opettajana Sortavalan seminaarissa. Muodostimme kunniakujan
pienten suomenlippujen kera. Yksi pieni lettipäinen pikkulotta ojensi suuren kesäkukista
tehdyn kukkakimpun hänelle. Sen jälkeen lottatädit siirtyivät vähitellen kahville. Meillä oli
sitten juhlatilaisuus, joka radioitiin Sortavalan paikallisradioon. Minäkin lausuin siellä runon,
muusta ohjelmasta en muista. Leiri kesti viikon, ja olihan se ensimmäinen elämys tällaisesta leirielämästä. Kaikki tytöt eivät olleet kirkonkylästä, ainakin Jalovaarasta oli, ja toinen
johtajista oli myös sieltä. Meidän johtaja oli Missosen Aino kirkonkylästä. Kotona sitten
huomasin, että matkamuistona oli kova kutina hiuksissa ja sehän tiesi kutsumattomia vieraita. Kun viisitoista tyttöä nukkuu päät yhdessä, oli kutsumattomien helppoa levitä. Ainahan niitä joillakin oli, kun kuulemma on tänäkin päivänä.
Tähän lopuksi laitan sen esittämäni runon Kantelettaresta. Enpä ole esittänytkään sitä sen
jälkeen, siis seitsemänkymmentä vuotta sitten, v 1938!
Veljeänsä sodasta odottava tyttö
Lintunen lehossa lauloi,
pieni lintu pensaistossa,
viserteli vitsikossa,
kullaistansa kuikutteli;
mie lauloin, lankapaula,
sirkutin, sinihamonen,
visertelin vellostani,
vellostani, ainoistani.
Muill` oli kultansa kotona,
muilla vellot vieressänsä,
miun oli vello vieremässä,
kutratukka kulkemassa,
Tuolla Ruotsinmaan rajoilla,
uuen linnan uulitsoilla,
Ruotsin rohkea soassa,
kauheassa Kaarastissa,

joss` on verta vyötä myöten,
päätä massa kuin mätästä.
Tuli tuolta muien vellot,
muien kultaset kotihin,
ei mun vello tullutkana,
muien veikkojen muassa
Kysyin muilta veikkoloilta:
”kunne jäi mun velloseni?”
Muien veikot vastasivat:
”Minne on jäänyt, emme tieä.
Jos lie joutunut soassa
tykin suuren suun etehen
tahi miekoin mestattuna
tasapäässä tappelossa,

vaiko vangiksi otettu,
viety linnahan visusti”.
Tuli velloa ikävä,
menin siitä metsosehen
keskellä kesäsyäntä,
heleällä hein` ajalla,
aloin kukkua käkenä,
sisovana sirkutella.
Lensi lintu pääni päältä,
kysyin lentolintuselta:
”Lintuseni, hanhoseni,
ootko nähnyt velloani,
valkopäätä vellostani,
kutratukka-kullaistani?”

Lintu liitteli sanoiksi,
hanho vasten vastaeli:
”Tuolta veikkosi tulevi,
Narvan tietä nartsuttavi,
päältä metsän pää näkyvi,
jalat alta kuumottavi.”
Loin mä sinne silmäseni,
tunsin velloni tulevan.
Niin sen paistoi paian kaulus
kuin parahin päivän paiste,
niin sen kuulsi kultasolki
kuin on kuuhut kuutamolla.
Lauraliisa Pitkänen

Kotkan sotilaspoikien joululahja
Kotkan sotaorvoille.
Joulu, lasten oma juhla, tulee tänäkin vuonna, mutta monelle lapsukaiselle se ei tuo sitä
jouluiloa, mikä jokaiselle lapselle kuuluu ja jonka turvattu koti ja tulevaisuus antavat. Kovin
monelta pieneltä tytöltä ja pojalta on sota vienyt isän, jonka menetys kodissa varmaan juuri
jouluna tuntuu raskaimmalta. Etelä-Kymenlaakson sotilaspojat ovat päättäneet osaltaan
yrittää tehdä parhaansa tuottaakseen edes jonkinlaista jouluiloa noille kanssasiskoilleen ja
veljilleen ja tässä tarkoituksessa ryhtyneet joulukeräykseen. Keräys suoritetaan alueittain
siten, että kunkin alueen tulos jaetaan saman alueen sotaorvoille rahalahjoina.
Kotkan sotilaspojat tarttuvat ponnella ja tarmolla asiaan ja päättävät toteuttaa Kotkassa
seuraavan suunnitelman:
LISTAKERÄYS KOKO KAUPUNGISSA.
Lähiaikoina tulee kaupunkilaisten ovilla käymään pari sotilaspoikaa rahalippaineen ja
numeroituine listoineen, ja varmaankaan kotkalaiset, joskin näinä aikoina jokaisella on
monen monta menoa, eivät näitä poikasia käännytä tyhjin toimin oviltaan. Onhan joka tapauksessa meillä, jotka täällä kotona saamme toimia, olosuhteet ja taloudellisesti paljon
paremmat kuin rintamamiehillä, joilta kuitenkin riittää päivärahoistaan yleisiin keräyksiin. Ja
jokainen kotkalainen tuntee varmaan olevansa velkaa niille kaupunkimme pienokaisille,
joiden osalta uhrit ovat olleet suurimmat, ja joiden taloudellinen asema sen vuoksi on vaikea.
KIRKKOKONSERTTI.
Sunnuntaina joulukuun 14 p:nä toimeenpannaan Kotkan kirkossa kirkkokonsertti, josta
muodostunee kaikin puolin arvokas juhla. On olemassa hyviä toiveita siitä, että saamme
maamme korkeimman sotilaspapin, kenttäpiispa Björklundin puhujaksi tilaisuuteen, jossa
sitä paitsi tulee esitettäväksi monipuolinen ja arvokas musiikkiohjelma, kuoro-, urku- solistinumeroineen. Lunastamalla pääsylipun tähän tilaisuuteen on jokaisella mahdollisuus auttaa sotaorpojen asiaa.
SATUILTA.
Tunnettu lausujattaremme Kastehelmi Karjalainen, joka on suunnitellut satuillan järjestämistä sotaorpojen avustamiseksi, on suostunut siihen, että tämä tilaisuus kytketään sotilaspoikain joulukeräyksen yhteyteen. Nuoremmille kotkalaisille, ja miksei vanhemmillekin
on siis tiedossa harvinainen ja mielenkiintoinen tilaisuus ja samalla jälleen mahdollisuus
tehdä palvelus hyvälle asialle. Tästä ja edellä mainitusta kirkkokonsertista ilmoitetaan
myöhemmin lehdissä.
JOULULAHJOJEN JAKAMINEN
Kertyneet varat kootaan yhteen kassaan Etelä-Kymenlaakson sk-piirin esikuntaan ja jaetaan kaupungille sotaorpojen kesken. Kullekin tulevan lahjasumman vie sotilaspoikien lähetystö kotiin lahjan saajalle hyvissä ajoin ennen joulua.
Toivottavasti kotkalaiset pitävät huolen siitä, ettei lahjasumma jää liian pieneksi.
Etelä-Suomen Sanomat 27.XI.1941
SW

AITO MARSKIN MERKKI MYYNTIIN
Suomen Marsalkka Mannerheimin patsashankkeen rahoitukseen ja mainostamiseen lyötettiin vuonna 1951 erityinen rintamerkki, Marskin merkki. Sen suunnittelija oli
taiteilija Oskar Pihl ja valmistaja Merkkikeskus Hj. Sorsa O/Y.
Taiteilija Oskar Woldemar Pihl (1890-1959) on suunnitellut mm. Suomen
Leijonan Ritarikunnan kunniamerkit sekä viimeistellyt Mannerheim-ristit.
Marskin rintamerkkejä teetettiin 550.000 kappaletta. Myyntikampanja toteutettiin
1.1.-31.12.1952, ja varsinainen myyntirynnäkkö aloitettiin Marsalkan kuoleman vuosipäivänä 28.1.1952.
Koko kampanjan aikana merkeistä myytiin runsaat puolet. Helsingin kaupungin poliisilaitokselle 29.5.1953 tehdyn selvityksen mukaan myyntituotot rintamerkeistä olivat yhteensä
5.527.521 mk.
Merkkien lunastushinta oli kampanjan aikana 20 mk, ja lunastus edellytti
myös nimenkirjoitusta keräyslistaan. Myymättä jääneet merkit Mannerheimin ratsastajapatsasvaltuuskunta lahjoitti Sotainvalidien Veljesliitolle 7.10.1958.
Merkin tarina jatkui vielä senkin jälkeen. Teinikunnat myivät merkkejä Sotainvalidien hyväksi Mannerheimin ratsastajapatsaan paljastustilaisuudessa 4.6.1960 ja myös sitä edeltävänä päivänä 3.6.1960. Sotainvalidien Veljesliitto lahjoitti 9.2.1964 merkkejä lisäksi Mikkelin päämajakaupungin patsastoimikunnalle sinne tulevan patsaan rahoittamiseen.
Kun valtakunnalliset veteraanijärjestöt saivat yhteiset toimitilat Pasilasta, lahjoitti
Sotainvalidien Veljesliitto muuton yhteydessä 15.12.2008 kaikki myymättä jääneet Marskin
merkit Veteraanivastuu ry:lle, jotta ne voidaan käyttää sotiemme veteraanien varainhankintaan.
Myyntikampanja käyntiin lumipuvuissa
Talvisodan alkamisesta tuli 30.11.2009 kuluneeksi 70 vuotta. Silloin Suomi taisteli, ja syntyi yhtenäinen talvisodan henki. Talvisodan muiston kunniaksi Sotiemme Veteraanit 2009
keräys järjestää alkuperäisten ja aitojen Marskin merkkien myyntikampanjan, joka kestää
105 päivää. Sotiemme Veteraanit 2009 keräyksen taustalla ovat maamme kaikki veteraanijärjestöt sekä Kaatuneiden omaisten liitto.
Marskin merkin myyntikampanja aloitettiin näyttävästi jokaisella keräysalueella kautta
maan 29.11.2009, jolloin maanpuolustusjärjestöjen lumipukuiset jäsenet myivät merkkejä
eri paikkakunnilla. Historiallisen Marskin merkin hinta myyntipakkauksessa on 20 €. Helsingissä merkkejä myy mm. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toimisto,
os. Mannerheimintie 93 A, piirisihteeri Sinikka Watjus, puh. 050 4414704.
Lisätietoja antaa kampanjasta Sotiemme Veteraanit 2009 keräyksen Helsinki- Vantaan
piiripäällikkö Viljo Lehtonen viljo.lehtonen@elisanet.fi puh.050 5642088.
Myynnistä saadut varat käytetään Etelä-Suomen lääninhallituksen myöntämän
myyntiluvan mukaisesti Marskin miesten sekä naisten hyväksi. Varat kohdennetaan
sotiemme veteraanien kuntoutukseen, asuinolojen parantamiseen, erilaisten apuvälineiden
hankintaan, kuntoliikunnan ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen sekä muuhun omassa
kodissa selviytymistä tukevaan toimintaan.
Viljo Lehtonen

KILPAILUTEHTÄVÄ 4-2009
”Ahaa” sanoi latomomme tietoniekka, kersantti Uuno Puustinen.
Me sanoimme, että ”nyt on sinun vuorosi tarjota munkit ja me
keitämme kahvit”. Puustisen lähdettyä ostamaan munkkeja, me
pistimme kilpailutehtävän lehteen ja kysymme sinulta, että mihin
kahden valtion sopimuspaperiin kuva liittyy ja milloin se sopimus
tehtiin. Aina vain paranee, jos vielä käännät noiden kahden
hupiveikon vuoropuhelun sisällön.
Vastaukset kilpailutehtävään 4-2009 tammikuun ensimmäiseen
kokoukseen 2010 mennessä osoitteeseen:
J Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki
e-mail: jkporras@kolumbus.fi
KILPAILUTEHTÄVÄN 3-2009 RATKAISU
Kilpailutehtävän 3-2009 kuvassa oli Georg Malmsten,
Iku-Turso nimisellä aluksella elokuvassa ”Meidän
poikamme merellä”.
Oikein vastasivat Raimo Berkan, Juhani Mutru, Keijo Pennanen,
Heikki Pöllänen ja Antti Hakala.

Kalterien takaa
Käytävä oli tyhjä. Sekä vangit että vartijat olivat syömässä kalakeittoa ruokalassa. Minä
sain luvan jäädä selliini, koska valitin pahoinvointia. Itse asiassa minua oksennutti heti kun
kuulin sanan kalakeitto. Vartija unohti lukita sellini oven, mikä avasi minulle tilaisuuden.
Poliittisena vankina minut oli mielestäni passitettu aivan liian kepein perustein kalterien
taa. Satuin olemaan vallankumousneuvoston kanssa eri mieltä poliittisesti epävakaan
maani yhteiskuntamuodosta ja tein sen tyhmyyden, että lausuin väärässä paikassa julki
tuon mielipiteen.
Havaitsin pian, että käytävä ei sittenkään ollut kokonaan tyhjä, vaan erään sellin edessä seisoi mahtava kumipyörillä varustettu pyykkivaunu. Se oli puolillaan likaisia takkeja ja
housuja, samoja raitapukuja kuin minulla oli päälläni. Jos piiloutuisin noiden vaatteiden
sekaan ja peittäisin pääni ja jalkani, kukaan ei huomaisi, että kuormassa on mukana elävä
ihminen.
Eipä aikaakaan, kun kaksi rotevaa, valkopukuista miestä tuli vaunun luo. Lisää vaatteita heitettiin päälleni, joten piilopaikkani tuntui yhä turvallisemmalta. Kun vaunu oli kukkurallaan täynnä pyykkiä, miehet työnsivät sen pesulaan vietävien vaatteiden keräilyhuoneeseen. Kaiken aikaa nuo kaverukset kiroilivat: ”Noin p-leen painavia riepuja sitä joutuu kuskaamaan, on kuin tiinettä tiikeriä työntäisi”. Sitten kuulin oven karahduksen, miehet olivat
poistuneet.
Sukelsin kiireesti ylös vaatepinon keskeltä ja kiipesin vaunun säleikön yli. Seinillä roikkui kaikenlaisia vaatteita, vartijain pukuja, housuja, kellastuneita takkeja. Katseeni osui
lilanväriseen virkapukuun. Aivan oikein, se oli Pelastusarmeijan majurin univormu. Se sopi
minulle erinomaisesti, samoin siihen kuuluvat kiiltonahkakengät ja koppalakki. Vanginpukuni ja tohvelit tungin ilmanvaihtokanavaan.
Mutta miten saisin kasvoni tunnistamattomiksi? Minulla on suojelusenkeli, joka aina tulee avukseni kiperissä tilanteissa. Eräässä koukussa riippuivat mustat sarkahousut, hyllyltä
löytyivät sakset ja liimapullo. Tein itselleni viikset ja kapean, leuan ympäri kiertyvän parran.
Minua huvitti ajatella omistajan ilmettä, kun hän aikoo vetää lahkeistaan leikellyt housut
jalkaansa.
Vaatehuoneen ovi ei ollut lukossa. Nyt oli häivyttävä näyttämöltä vikkelästi mutta arvokkaasti. Vastaantulijoille toivotin hurskaasti ”Jumalan siunausta”. Kun vastaukseksi tuli:
”Suksi suolle, s-nan pelastuskenraali!” tai jokin muu solvaus, silloin ilokseni tiesin, että minua pidettiin aitona.
Ongelman muodosti ulkoportti, koska siellä kaikilta vaadittiin henkilöpaperit. Sanoin
portinvartijalle, että unohdin kitarani autoon. ”Ei hätää, herra majuri, vastasi portinvartija,
käykää vaan hakemassa soittopelinne. Kivoja teidän melodiat, mutta niistä puheista mä
viis veisaan”.
Päätin painua maan alle siksi kunnes vallankumousneuvosto on kaatunut ja uusi hallitus ehtinyt vapauttaa kaikki poliittiset vangit. Se tapahtui pikemmin kuin luulinkaan.
Klaus Lähteenmäki, sotilaspoikalähettinä Hämeenlinnan sotasairaalassa vv.1942 ja -43

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928 – 1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

TUOTTEITA MYYTÄVÄNÄ
On meillä myynnissä paitoja,
ei saa olla saitoja.
Katso hinta, koeta laatu,
hyvät arvioinnit on saatu.
Paitoja merkki somistaa,
jokaisen pitäisi sellainen omistaa.
College 15 €, T-paita 10 €
Pikkulotta- ja sotilaspoikamerkkejä 5 ja 8 €
Lippalakit 15 € ja kirjat esim
joululahjaksi
Sotilaspojat kertovat 10 € ja
Poikasotilaista sotilaspoikiin 20 £
Tuotteet ovat esillä killan kevätja syyskokouksissa. Muulloin
niitä voi hankkia suoraan
kiltasisarilta:
Ros Mari Ljungberg
0400-814 738 ja
Maija Vaarnavuo
050-436 5972

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry
Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi
Jäsenasiat/Osoitemuutokset
Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1, Helsinki
Puh 040 562 7916
E-mail: jkporras@kolumbus.fi

