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JOULUA ODOTELLESSA
Vaikka päätöstenteko ja lupausten antaminen olisi perinteisesti jätettävä uuden vuoden tienoille,
päätin jo nyt, etten murehdi huomisen tuloa enkä kirjoita pessimistisiä kirjoituksia.
Me kaikki olemme ikämme vankeja ja teemme sen mitä voimme tehdä omassa elämässämme.
Pidämme yhdessä yllä perinteistä perustoimintaamme iloisina ja hätääntymättä. Tutkainta vastaan
emme voi potkia. Se on tuloksetonta.
Voimme olla onnellisia siitä, että kiltamme on pystynyt järjestämään vuosien saatossa monia mielenkiintoisia ja iloa tuottavia tapahtumia. Niistä olemme nauttineet ja tarjonnet monesti osallistumismahdollisuuden myös muille.
Näyttää siltä, että monet ikinuoret teräsvaarit ja hehkeät sisaret joukossamme pystyvät vielä monia
vuosia ylläpitämään perinteistä toimintaamme. Olemme jo tähän mennessä saavuttaneet ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet perinteiden ylläpitämisessä. Sadat nuoret ovat kuulleet
meistä ja paatemme seisoo kalliolla.
Tulevaisuus tulee luoksemme joka tapauksessa. Emme voi välttää sitä, mutta voimme kyllä valmistautua siihen.
Katsomme siis rauhassa, onko meidän mahdollista liittyä lähitulevaisuudessa valtakunnalliseen
yhteisöön, jonka päämääränä on säilyttää elävänä niiden henkilöiden muisto, jotka osallistuivat maamme itsenäisyyden puolustamiseen sotiemme aikana. Tällaisen yhteisön rakenne- ja
toimintamalli on jo syntymässä Tammenlehvän Perinneliiton ohjauksessa. Sotilaspoikien Perinneliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat suunnitellun rakennemallin mukaan toimijoita sekä alueellisen että
paikallisen yhteistyön organisaatioissa.
Jäsenmäärämme vähetessä joudumme harkitsemaan sääntöjemme muuttamista varsin pian. Killan
hallituksen jäsenmäärä on sidottu yhdistyksen säännöissä olevaan määräykseen, jonka mukaan hallituksessa on oltava kymmenen jäsentä. Tuota määräystä olisi muutettava joustavammaksi. Hallituksen jäsenmäärän ei siis välttämättä tarvitsisi olla ehdoton. Se voisi olla liukuva ja siten kulloisestakin tilanteesta riippuvainen, esimerkiksi 6–10.
Toivotan kaikille kiltamme jäsenille ja Kiltaviestin lukijoille

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
Olli Sorvettula
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KILLAN SYYSKOKOUS
Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 21.11.2013 Mikael Agricolan kirkon kryptassa. Vuosi vuodelta osanottajien määrä vähenee. Nyt paikalla oli 31 osanottajaa. Tilaisuuden
alkajaisiksi nautittiin vanhan tavan mukaan sotilaskotisisarien tarjoamat munkkikahvit. Munkkeja
jäi vielä kotiin viemisiksikin.
Ennen kokouksen avausta vietettiin hiljainen hetki viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen muistoksi. Olavi Ylä-Kotola palkittiin killan pöytästandaarilla kiitokseksi vuosien varrella tehdystä
monipuolisesta työstä killan hyväksi ja sotilaspoikaperinteen vaalijana. Olavi Ylä-Kotola piti lyhyen
kiitospuheen.
Sakari Korhoselle ojennettiin sotilaspoikaristi. Korhonen on uusimpia jäseniämme, mutta aito sotilaspoika. Hän on liittynyt sotilaspoikiin kymmenvuotiaana Suojärvellä vuonna 1942.
Kari Kerstinen on ollut killan pitkäaikainen hallituksen jäsen ja sihteeri sekä kiltamme edustaja
Sotilaspoikien perinneliiton hallituksessa. Kari oli yksi hallituksen erovuoroisista jäsenistä. Hän ilmoitti jo aiemmin, ettei enää asettuisi ehdokkaaksi. Ennen kokouksen avausta hän piti puheen, jossa
lyhyesti kertoi taipaleestaan killan eri tehtävissä ja kiitti kiltaa ja sen jäseniä yhteistyöstä.
Kokouksen avasi killan puheenjohtaja Olli Sorvettula todeten, että nyt on suuret hankkeet hoidettu
ja kilta voi tulevina vuosina keskittyä perustoimintoihin. Tulevaisuuden kysymyksiä on esimerkiksi
yhteistyö sotaveteraaniliittojen kanssa ja jäsenistön väheneminen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Konkola. Tämäkin alkaa jo olla perinne. Kokouksen
sihteeriksi valittiin Kari Kerstinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo
Hietanen ja Risto Laakso.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vahvistettiin Kari Kerstisen esittelemä toimintasuunnitelma sekä Hannu Saloniemen esittelemä tulo- ja menoarvio vuodelle 2014.
Kumpikin on esitelty yksityiskohtaisesti Kiltaviestissä 3/2013. Tulot koostuvat pääasiallisesti jäsenmaksuista. Jäsenmaksun suuruudeksi kokous vahvisti 30 euroa.
Puheenjohtaja Olli Sorvettula valittiin uudelleen killan puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Kari Kerstinen, joka ei ollut enää ehdolla sekä Hannu Saloniemi, Arne Lindholm,
Marika Porras ja Pekka Tuomisto. Kari Kerstisen tilalle valittiin Pekka Varpasuo. Muut erovuorossa
olleet valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg sekä heille varamiehiksi Yngve Helvamo ja Keijo Pennanen.
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KIRJA KÄÄNNEKOHDASSA
Lähes 300-sivuinen Pekka Visurin kirjoittama kirja ”Mannerheimin ja Rytin
vaikeat valinnat” – Suomen johdon
ratkaisut jatkosodan käännekohdassa
saapui kirjastoihin pari viikkoa sitten.
Kirjan johdanto-osa on otsikoitu ”Suomi
toisen maailmansodan myrskyissä”.
Tämä kirjan osa on kiinnostavaa ja helppoa luettavaa. Siinä esille tulleita asioita
ja väittämiä voi halutessaan tarkistaa
kirjan viidestä erikseen otsikoidusta
osasta. Kirja ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan ”sohvalukemista” varten. Se
sisältää runsaasti tarkoin asiakirjaviittein
varustettuja kannanottoja ja toteamuksia
muistuttaen siten tieteellistä julkaisua.
Sellainen se mielestäni pääosin onkin.
Siihen sisältyy kuitenkin henkilökohtaisia mielipiteitä, jotka ovat tuoreita
ja uskottavia. Kirjassa on myös laajoja
taistelukuvauksia karttoineen.

Sisällöstä poimittua
Suomi oli maailmansodan alkuvaiheissa 1940–1942 todella vaikeassa ja turhauttavassa tilanteessa.
Takana oli masentava välirauha ja elokuussa 1939 solmittu Hitlerin–Stalin pakti jätti Suomen ilman suojaa. Saksa hyökkäsi Puolaan 1. syyskuuta ja Ranska sekä Iso-Britannia puolestaan julistivat
sodan Saksalle. Tämä kaikki on tarkasti dokumentoitu ja kiistatonta.
Todennäköisesti heti Ranskan antauduttua Hitler sanoi Keitelille: ”Uskokaa minua, kun sanon, että
sotaretki Venäjää vastaan sujuisi kuin maastolaatikkoharjoitus”.
Saksan kiinnostus heräsi Suomea kohtaan kesällä 1940. Saksa jätti silloin vahvistamatta Suomen
kuulumisen Neuvostoliiton etupiiriin. Sitten jo helmikuussa 1941 Suomen hallitus oli temppelin
harjalla päättämässä Suomen valmiudesta osallistua sotaan. Suomi oli siis valmis täyttämään Barbarossa-suunnitelmassa kaavaillut tehtävät.
Suomi oli kirjaimellisesti myrskyn silmässä vuodenvaihteessa 1942–43, vaikka ympärillä oli vielä
hiljaista. Kaukaa kuului kuitenkin kumu. Se kuului Stalingradista ja Pohjois-Afrikasta. Kirjan mukaan tuossa vaiheessa alkoi vahvistua käsitys, että Saksa häviäisi sodan. Suomen hallituksen mahdollisuudet itsenäisiin aloitteisiin olivat kuitenkin erittäin rajalliset. Saksa ei hyväksynyt irtoamista
itärintamasta, ja Neuvostoliitto puolestaan asetti vaikeasti hyväksyttävät ennakkoehdot rauhansopimukselle tai edes aselevon aloittamiselle. Suomi oli pahasti puristuksissa keskellä suurvaltasotaa, vaikka sotilaallisesti tilanne näytti vielä kohtalaisen hyvältä ennen kesäkuun 1944
suurhyökkäystä, joka saattoi maan katastrofin partaalle. Rintaman vakauttaminen heinäkuussa
lopulta onnistui, ja Suomi pääsi syyskuussa eroon sodastaan Neuvostoliittoa ja muita liittoutuneita 5
valtoja vastaan.

Taustaa
Winston Churchill ja Franklin D. Roosevelt allekirjoittivat 14. elokuuta 1941 sotalaivalla Newfoundlandin
edustalla Atlantin julistuksen. Sen mukaan alueellisten muutosten pitää olla paikallisten ihmisten tahdon
mukaisia. Myöhemmin sodan loppuvaiheessa tämä taisi täysin unohtua.
Teheranin konferenssi syksyllä 1943 oli Suomen poliittisen aseman kehittymiselle ratkaisevan tärkeä. Siellä
istuivat yhdessä kaksi länsimaista, vihaista ja kostonhimoista sotapäällikön roolin ottanutta poliitikkoa ja
yksi ovela diktaattori. Mieleen nousee helposti kysymys siitä, johtivatko tuon kokouksen päätökset lopulta
kylmän sodan syttymiseen.
Siellä päätettiin vaatia Saksalta ja sen liittolaisilta ehdotonta antautumista, mikä seikka vaikeutti Suomen
rauhanponnisteluja. Englannin hallituksella ei ollut lainkaan sympatiaa Suomea kohtaan, vaikka Mannerheim ja Ryti olivat tunnetusti anglofiilejä. Länsivallat eivät siis tukeneet Suomea ja Suomi jäi yksin. Baltian
maiden kohtalon hyväksyi puolestaan Roosevelt. Hänen raivokas vihamielisyytensä Hitleriä kohtaan
vaikutti myös siihen, ettei Suomen rauhanpyrkimyksiä tuettu. On otettava huomioon myös se, että Suomi oli
tehnyt rauhantarjouksen myös Englannille saamatta vastakaikua.

Ratkaisujen vuosi 1944 ja kesäkuun kriisi
Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti Leningradin saartorenkaan murtumista, rauhantunnusteluja Moskovassa ja rauhanehtojen hylkäämistä sekä kysymystä siitä, miksi suurhyökkäys yllätti. Kesäkuun kriisin
alkuun sijoittui toisen rintaman avautuminen Normandiassa. Kannaksen rintaman murtumista kesäkuussa
ja sen taustaa selostetaan kirjassa seikkaperäisesti. Viipuri menetettiin ja poliittinen kriisi kärjistyi. Visuri
kuvaa tapahtumia tarkasti ja taustoja pohtien. Kirjassa todetaan, että Saksasta saadut materiaaliavustukset
vaikuttivat siihen, että Suomen puolustusvoimien onnistui pysäyttää Neuvostoliiton hyökkäys. Merkitystä
oli myös lento-osasto Kuhlmeyllä sekä saksalaisella 122. Divisioonalla Viipurinlahdella. Molemmat poistuivat nopeasti tilanteen vakiinnuttua, mutta rynnäkkötykkiprikaati jäi. Kriisi oli siis hallinnassa, muttei vielä
ohi.

Lopuksi
Kirjan lähdemateriaali on hyvin ja luotettavasti lueteltu ja käytetyt arkistot mainittu. Kirjan kieliasu on
tarkkaa ja helposti lähestyttävää. Aihe on kuitenkin laaja ja monitahoinen, siksi lukeminen vaatii aikaa ja
jonkin verran myös vaivaa. Tietolähteenä se on mielestäni oivallinen.
Kirjan liitteinä ovat Suomea koskevat päätökset, jotka syntyivät Teheranin konferenssissa vuonna 1943.
Rooseveltin, Churchillin ja Stalinin keskustelu on aikoinaan tarkoin kirjattu ja nyt se on kirjoittajan suomeksi kääntämänä osana kirjan liiteaineistoa. Aineistoon on liitetty lisäksi Rooseveltin ja Stalinin välinen Baltian
maita koskeva keskustelumuistio.
Kenraalieversti Eduard Dietlin luonnehdinta suomalaisten ja saksalaisten eroista, lainaus kirjasta.
Kun saksalaiset tahtovat kuljettaa etulinjaan 10 paalia heinää, he valjastavat viiden reen eteen yhteensä
kymmenen hevosta, antavat joukkueen saattueeksi ja lähtevät liikkeelle piiskojen jatkuvasti paukkuessa ja
komentojen kaikuessa. Niin he matkaavat eteenpäin ja meteli kuuluu monen kilometrin päähän.
Suomalaiset kasaavat saman määrän paaleja yhteen pieneen rekeen, valjastavat sen eteen yhden takkuisen
pienoispollen, istuttavat kuorman päälle yhden rengin, joka heti paikalla nukahtaa maiskutettuaan vetäjälle.
Niin mennään sitten perille enemmittä seremonioitta ääneti ja kenenkään huomaamatta. Meidän tapamme on
epäilemättä sotilaallisempi, mutta pidän henkilökohtaisesti sittenkin enemmän suomalaisesta menetelmästä.
6 Olli Sorvettula

SYYSRETKI PORKKALAN PARENTEESIIN
Killan syysretken kohteena oli tänä vuonna Porkkalan parenteesi. Kohde oli mitä mielenkiintoisin ja siksi
mukana oli jälleen runsaasti lähihistoriasta kiinnostuneita kiltalaisia. Tuntuu uskomattomalta, että tämä
nykyihmisten lähes unohtama, mutta aikalaisille traumaattinen jakso Suomen historiassa on kuitenkin niin
lähellä sekä ajallisesti että paikallisesti. En tiedä, milloin alettiin käyttää kielitieteen termiä parenteesi,
minulle ja ikätovereilleni tämä oli ja on Porkkalan vuokra-alue. Kaikki mukana olleet tunsivat Porkkalan
historian, mutta oppaamme sekä linja-autossa että Ragvaldsin museossa siirsivät historian ruohonjuuritasolle, ihmisten kokemuksiksi. He toivat esiin myös alueelle sijoitettujen neuvostoliittolaisten sotilaiden ja
upseerien perheenjäsenten kokemuksia.
Vierailuamme seuraavana päivänä tuli kuluneeksi 69 vuotta Moskovassa solmitusta välirauhan sopimuksesta, jolla Porkkalan alue vuokrattiin Neuvostoliitolle sotilaalliseksi tukikohdaksi 50 vuodeksi. Välirauhan
sopimuksen ehdot olivat kohtuuttomat, mutta joihinkin, kuten Karjalan menetykseen, osattiin ainakin joiltakin osin kansankin keskuudessa valmistautua. Porkkalan vuokraaminen sen sijaan tuli järkyttävänä yllätyksenä, joka selvisi kansalaisille vasta sisäministeri Ernst von Bornin radiopuheen välityksellä. Järkytystä
lisäsi kohtuuttoman lyhyt, kymmenen päivän evakuoimisaika, josta jo ensimmäinen päivä oli kulumassa.
Vuokrattu alue oli pääkaupungin välittömässä läheisyydessä, se katkaisi tärkeän rautatieyhteyden Turkuun ja
hallitsi Suomenlahden liikennettä. Suomalaisilla oli syytä olla peloissaan ja loukkaantuneita. Vaikka miehitetty alue oli maan kokoon verrattuna pieni, n. 1 000 neliökilometriä, se oli ydinaluetta maan hallinnon ja
turvallisuuden kannalta. Vuokra-alueeseen kuului suuri osa Kirkkonummen kunnasta, osa Siuntiosta, lähes
koko Degerbyn kunta sekä pieniä osia Inkoosta ja Espoosta. Maan hallinnollinen keskus oi todella vain
runsaan 20 km:n etäisyydellä. Tykinkantama!
Vajaan kymmenen päivän aikana piti evakuoida 7 272 asukasta, yli 8 000 kotieläintä sekä vilja- ja perunasadon lisäksi vielä osa heinäsadostakin. Nälkää ja puutetta kärsivässä maassa sadon pelastaminen oli hyvin
tärkeä asia. Puutavaraakin yritettiin saada mukaan, mutta aika ei riittänyt, eikä tekijöitä tai kuljetusvälineitä
ollut riittävästi, vaikka yli 20000 vapaaehtoista – joukossa pari meidänkin retkeläistämme – sekä sotilaat että
lotat tekivät paikallisten apuna ympäripyöreitä työpäiviä. Pitää muistaa, että samaan aikaan kaikki mahdollinen ajokalusto tarvittiin armeijan siirtoihin uudelle rajalle sekä itärajan taakse jäävien alueiden asukkaiden evakuoimisiin. Syyssateet liottivat tiet huonoon kuntoon ja hankaloittivat sadonkorjuuta. Maatalojen
emäntien taakka oli kaksinkertainen; heidän piti ruokkia vapaaehtoiset omien lähtökiireidensä keskellä.
Moni on huokaissut myöhemmin haastatteluissa, että eivät ehtineet ja jaksaneet miettiä omien tavaroidensa
tärkeysjärjestystä kaiken kiireen keskellä. Niinpä mukaan tuli vähemmän tärkeitä ja kotiin jäi todella tärkeitä
tavaroita. Koska mukaan sai ottaa vain todella tärkeätä omaisuutta, ei ”vinttikamaa”, roihusivat alueella
kymmenet kokot, joissa ihmiset polttivat omaisuuttaan ja muistojaan. Talot piti jättää asuttavaan kuntoon ja
ulkorakennukset myös moitteettomassa kunnossa. Avaimia ei saanut ottaa mukaan edes muistoksi.
Puomit alueelle johtavilla teillä sulkeutuivat 28.9.1944 ja avautuivat vain neuvostoliittolaisille kulkuvälineille lukuun ottamatta vuonna 1947 alkanutta junaliikennettä, joka sekin tosin oli kuin suljetussa tunnelissa
matkaamista. Kauklahden asemalla veturi vaihdettiin neuvostoliittolaiseen, ikkunat peitettiin luukuilla ja
jokaisella vaunusillalla oli aseistettu sotilas. Inkoon Tähtelässä varmistukset poistettiin ja vaihdettiin veturi.
Tätä Suomelle perin kallista rataosuutta sanottiin maailman pisimmäksi rautatietunneliksi.
Oppaamme kertoivat lukuisia tarinoita evakuoinnin pienistä yksityiskohdista. Mieleeni jäi tarina Kirkkonummen kirkon lasimaalausten pelastamisesta. Taiteilija Lennart Segerstråle oli Ruotsissa kuullessaan Porkkalan kohtalosta. Hän tuli ensimmäisellä mahdollisella lennolla Suomeen ja Kirkkonummelle
ohjaamaan lasimaalausten irrottamista, pakkaamista ja siirtoa. Ne sijoitettiin vuokra-alueen ulkopuolella
olevaan pikkukirkkoon, josta ne vahingoittumattomina palautettiin paikalleen, kun vuokra-aika yllättäen
päättyi.
Neuvostoliitto rakensi Porkkalaan merisotilaallisen tukikohdan, jonka tärkein tehtävä oli Suomenlahden
puolustus. Upinniemeen sijoitettiin sotasatama, mutta alueen hallinnollinen keskus oli Kirkkonummen keskustassa. Alueelle rakennettiin runsaasti linnoituslaitteita, joita vieläkin on nähtävissä mm. Siuntion ase7

man läheisyydessä ja saarissa. Tunnetuin rakennelma lienee viimeisen komentajan, kenraaliluutnantti Sergei Kabanovin mukaan nimetty kivetty tykkitie. Alueella oli myös oma lentokenttä sekä pistoraide Båtvikin
satamaan.
Porkkalan vuokra-alueella asui eri lähteiden mukaan 20 000–30 000 ihmistä, joista arviolta 10 000 oli siviilejä. Suuri osa siviileistä oli upseerien perheenjäseniä. Upseeriperheet majoitettiin suomalaisilta jääneisiin
taloihin, mutta tavalliset sotilaat joutuivat rakentamaan kasarminsa alkuaikoina lähes tyhjästä. Myöhemmin suomalaiset toimittivat puuparakkeja, jotka vuokralaiset lähtiessään veivät mukanaan. Ainakin Viron
tukikohdissa on nähty näitä suomalaisvalmisteisia Porkkalan parakkeja udelleenpystytettyinä. Eivät upseeriperheidenkään asumisolot häävejä olleet, sillä kohtalaisen pieneen taloonkin, kuten Ragvaldsin nykyiseen
museorakennukseen, sijoitettiin neljä perhettä. Alueen luovutuksen jälkeen voitiin hellojen lukumäärästä
päätellä, kuinka monta perhettä siellä oli asunut. Pickalan kartanon päärakennuksesta löytyi peräti 20 hellaa!
Upseeriperheet kuitenkin viihtyivät yleensä hyvin. Siirtoa Porkkalaan pidettiin jopa lottovoittona. Tavallisten sotilaiden olot sen sijaan olivat varsinkin alkuaikoina melkoisen kurjat, mistä on lukuisia kertomuksia
kuultu nyt, kun Porkkalassa aikoinaan palvelleita sotilaita on käynyt vierailulla Suomessa. Tämä selittänee
senkin, että elintarvikkeiden varastaminen oli rikkeistä tavallisin sotilaiden keskuudessa. Alueella syntyi
runsaasti lapsia, joiden passiin syntymäpaikaksi merkittiin Porkkala. Kun alueesta aikanaan luovuttiin, tästä
oli asianomaisille suurta haittaa, sillä neuvostomaan tapaan Porkkala pyyhittiin pois historiasta, joten siellä
ei kukaan ollut voinut syntyä. Nykyään Porkkalassa syntyneet venäläiset pitävät itseään muita parempina!
Alueen rakennuksista monet löytyivät vuokra-ajan päättyessä omituisen sinisinä, jotkin rakennukset hyvässä
kunnossa, mutta monet tärveltyinä tai kokonaan hävitettyinä. Kirkkoja oli kohdeltu huonosti. Osa oli palvellut sotilaiden vapaa-ajan keskuksina, mutta myös varastoina tai hevostalleina. Korjaustöiden yhteydessä on
löytynyt seinäpapereina sanomalehtiä, joista on voinut löytää tietoja paikallisten elämästä. On myös löytynyt
kirjeitä, valokuvia, pieniä esineitä. Ne kertovat omalla tavallaan ihmisistä, jotka joutuivat elämään akanoina
diktatuurin tuulissa.
Porkkalan vuokra-alue kävi Neuvostoliitolle lopulta tarpeettomaksi aseiden kehittyessä, ja kalliiksikin se
tuli, vaikka Suomi maksoi sievoisia summia sen huollosta. Yllättäen aloitettiin kesällä 1955 salaiset neuvottelut Porkkalan vuokra-ajan päättämisestä. Uutinen Porkkalan vapautumisesta tuli samanlaisena pommina
kuin vuokraaminenkin. Tosin tällä kertaa kaikki suomalaiset huokaisivat helpotuksesta. Porkkalan vuokraaika ei koskenut vain aluetta, vaan siihen liittyi neuvostoliittolaisten vapaata teiden, ratojen, ilma- ja maaalueiden käyttöä myös vuokra-alueen ulkopuolella. Tietysti siitä sovittiin, mutta kokolailla huolettomasti
sopimuksia rikottiin yksipuolisesti. Sen sijaan eksynyt suomalaismarjastaja sai tuta monta päivää vankeutta,
jos ylitti hyvin haravoidun hiekoitetun rajan. Minä matkustin suljetussa junassa vain kerran kesällä 1955
ja muistan vieläkin sen pelottavan ilmapiirin. Toisaalta oppaat tiesivät kertoa, että ammattimiesten kuten
rajavartijoiden kesken oli käytös asiallista ja korrektia kaikin tavoin.
Porkkalalaisten ongelmat eivät päättyneet alueen palauttamiseen. Pahimpana ongelmana oli Suomen lainsäädännön tulkinta. Evakuoidut olivat saaneet menetyksistään korvauksen, joka ei tosin vastannut todellista
arvoa. Palautettu maaomaisuus ja kiinteistöt katsottiin valtion omaisuudeksi. Myös alueelle pääsyä rajoitettiin erillisellä Porkkala-passilla. Alue oli täynnä räjähtämättömiä ammuksia sotaharjoitusten jäljiltä ja
asumukset usein surkeassa tilassa. Kaikki porkkalalaiset eivät edes halunneet palata. Porkkalan maiden ja
kiinteistöjen palauttamista porkkalalaisiille ajoivat myös karjalaisten etujärjestöt. Heillähän eli yhä toive
omien alueidensa palauttamisesta. Lopulta eduskunta päätti Porkkalan palauttamisesta alkuperäisille omistajilleen ja päästiin aloittamaan vuosien raskas raivaus- ja uudelleenrakennustyö. Suomen puolustusvoimat sai
Upinniemestä uuden varuskunta-alueen, johon aikanaan sijoitettiin Rannikkojääkäripataljoona ja merivoimien yksiköitä. Nyt sekin alue on laajentunut ja joukko-osastot muuttuneet. Kirkkonummi ei ole halunnut
muuttaa kuntamuotoa kaupungiksi, mutta hyvin kaupunkimainen se on ja lasketaan nykyään metropolialueeseen. Retkemme päättyi erinomaiseen lounaaseen kunnantalolla.
Marika Porras
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WÄHÄJOULU VIIMEISEN KERRAN VANHASSA PAIKASSA
Valtionhallinnon organisaatiomuutokset vaikuttavat jopa sotilaspoikakiltamme vuotuisiin traditioihin.
Vietimme viimeisen kerran wähäjoulujuhlaa meri- ja rajavartiokoulun sotilaskodissa Otaniemessä.
Esiintyjät mukaan lukien pöydän antimista nautti 67 juhlamielistä.
Alkajaisiksi musiikkia esitti illan yllätystaiteilija – tosin ääni oli taltioitu levylle. Moniko teistä tiesi, että
puheenjohtajamme Olli Sorvettula on laulanut aikoinaan jopa Savonlinnan oopperakuorossa? Hän on
vuosia sitten tallentanut levylle laulujaan ”perhekäyttöön”. Vanhan tavan mukaan juhlijoita viihdytti aterioinnin aikana varusmiessoittajista koottu bändi. Herkkukurkut-kvartetti on aiemminkin juhlistanut wähäjouluamme, joten taso tiedettiin korkeaksi. Ihmekös tuo, he lähtivät suoraan juhlastamme toiselle keikalle
laulamaan Bachin h-mollimessua. Ruokailun lomaan annoimme itse kukin panoksemme viihtymiseen eli
rallattelimme vanhoja tuttuja pikkujoululauluja. Oikein hyvin ainakin minun pöytänaapurini taisivat tip tap
tip tap -käsikoreografiat.
Sanomattakin on selvää, että pöytä oli taas koreana! Sotilaskotisisaret olivat kattaneet maittavan salaatti- ja
kalapöydän sekä kinkun kaikkine ”räätteineen”; oli ”pernaloolaa, räätikkäloolaa”, kuten hämäläinen mummuni sanoi. Herneet, porkkanalaatikko ja punajuuripaistos täydensivät perinteisen kinkkutarjoilun. Aterian
kruunasi kahvi ja joulutorttu.
Sitten leikiteltiin … ei kuusen eikä pöydän alla vaan tanssiparketilla. Musiikki oli hyvällä tavalla vanhanaikaista, siis tanssittavaa. Valssi oli valssi ja foxit kunnon svingiä. Valitettavan harvat uskaltautuivat
tanssahtelemaan. Itselleni tämä oli ”unohtumaton ilta”. Tanssin nimittäin ensimmäisen kerran kymmeneen
vuoteen. Alkukompuroinnin jälkeen se sujui oikein hyvin. Kiitos kavaljeerien! Ehkä en sentään olisi saanut
pisteitä Jorma Uotiselta!
Arpajaisiin oli kertynyt runsaasti lahjoja. Sen lisäksi oli huutokauppa suuresta herkkukorista. Killan kassaan saatiin taas mukavasti täytettä.
Kiitos jälleen kerran kiltamestarille mukavasta juhlasta! Kiitos myös kanssajuhlijoille iloisesta seurasta!
Toivon, että kaikille Kiltaviestin lukijoille tulisi hyvä, rauhallinen ja iloa tuottava joulu.
Marika Porras

Wähäjoulujuhlijat odottavat juhlan alkamista.
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Kiltamme puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttavat killan standaarin 20-vuotistaivaltaan
juhlivan Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen Perinnekillan puheenjohtajalle Tuomo Heimoselle.

Killan syyskokouksen vetäjät: puheenjohtaja Heikki Konkola ja sihteeri Kari Kerstinen.
10

Killan puheenjohtaja Olavi Sorvettula pitämässä Sotilaspoika-ristin luovutuspuhetta
Sakari Korhoselle. Vasemmalla Kari Kerstinen.

Puheenjohtaja luovutti Olavi Ylä-Konkolalle Killan standaarin.
11

KAIKKI KERÄÄVÄT JOTAKIN
Vietin syyskuun alussa kiehtovan iltapäivän Hakasalmen huvilan pihakahvilassa todellisen kulttuuripersoonan seurassa. Aurinko hemmotteli vielä lämmöllään ja seuralaiseni Kalevi Aalto jutuillaan. Jutut eivät olleet
mitä tahansa jaarittelua, vaan avasivat näköaloja minulle ennestään tuntemattomaan pienoistaiteen maailmaan, missä Kalevi Aalto on tunnettu ja tunnustettu ekspertti. Keräily ja sen tuloksena syntynyt kokoelma
ovat itsessään jo kiinnostavia, mutta niihin liittyvät anekdootit monista kulttuurimme suurista nimistä ovat
ylimääräisiä herkkuja.
Tie hyvin erikoistuneen taiteen pariin ei ole ollut itsestään selvyys. Kalevi on vaatimaton mies, joka
mielellään ennemmin vähättelee taustaansa ja tekemisiään kuin liioittelee. Hän syntyi marraskuussa 1930
myymälänhoitaja Juho Aallon perheeseen Äyräpäässä, saunassa kuten siihen aikaan vielä oli tapana maaseudulla. Kun vielä myöhemmin perhe lisääntyi yhdellä sisarella, oli lapsia lopulta viisi. Varhaislapsuus kului
Äyräpäässä, mutta 1937 isä siirtyi yksityiskauppiaaksi Ensoon. Siellä Kalevi ekaluokkalaisena Vastasmäen
kansakoulussa koki talvisodan syttymisen karulla tavalla; 30.11.1939 kello 9.35 alkoi Enson tehtaiden pommitus. Tuhot jäivät sillä kertaa vähäisiksi, vain paperivarasto paloi. Siitä alkoi kuitenkin ajanjakso, joka
muutti Kalevin – kuten tuhansien muidenkin – elämän suunnan täydellisesti. Talvisodan rauhan rajat piirrettiin siten, että Ensokin menetettiin ja Aallon perheen oli lähdettävä evakkotielle. Matka kulki Ikaalisten
kautta Euraan. Kalevi liittyi Euran Turajärven sotilaspoikaosastoon. Siellä hän pääsi ensimmäistä kertaa ampumaan pienoiskiväärillä. Olihan se aivan toista kuin ilmakiväärillä ampuminen. Mieleen ovat jääneet myös
Euran Kauttualla pidetyt juoksukilpailut. Tuloksista ei ole paljon jälkipolville kerrottavaa, sillä kilpailuun
päästäkseen Kalevin oli poljettava pyörällä kymmenen kilometriä ja jalat olivat valmiiksi ”hapoilla” ennen
kisan alkua. Mutta eihän tulos ollut tärkeä, vaan jalo kilpa!

Aallon perhe 19.3.1944 Äyräpään sankarihaudalla vanhimman veljen
hautajaisissa. Kalevi äärimmäisenä vasemmalla.
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Jatkosodan aikana 1942 perhe muutti takaisin Äyräpäähän. Aallon perheen vanhin poika Veikko (s. 1925) oli
astunut varusmiespalvelukseen syksyllä 1943. Ennen rintamalle menoa varusmiehet saivat lomaa. Veikon
loma alkoi 29.2.1944. Hän tuli ensin käymään kotona, missä pääsi kylpemään uudelleen rakennetussa saunassa. Seuraavana päivänä hän matkusti tapaamaan tyttöystäväänsä Euraan. Nuoret olivat palaamassa 6.3.
iltamista, kun pimeällä maantiellä himmennetyillä valoilla ajava kuorma-auto ajoi takaa heidän päälleen.
Veikko loukkaantui pahasti ja sama kuorma-auto kuljetti hänet Porin sotilassairaalaan. Vanhemmat saivat
seuraavana päivänä puhelimitse viestin tapahtuneesta. He lähtivät heti matkalle läpi Suomen, mutta eivät
ehtineet nähdä poikaansa elossa. Vanhemmille oli tärkeätä tuoda poika oman kirkkomaan multiin. Kalevi
muistaa hyvin hautajaiset 19.3.1944 sankarihaudalla Äyräpään tuhotun kirkon vieressä.

Sieltä, tuhotun hautausmaan kynnöksiltä hän osaa valokuvan perusteella vielä paikallistaa veljensä hautapaikan. Äyräpään kirkkoa ennen ja nyt hän on kuvannut maalauksessaan, jonka lahjoitti Äyräpään pitäjäseuralle. Äyräpää-seura puolestaan lahjoitti sen Nurmon kunnalle. Talvisodassa 44 nurmolaisia kaatui
Äyräpäässä. Kalevi Aalto on vieraillut entisillä kotisijoilla ja muualla Karjalassa lukemattomia kertoja. Entisen osuuskaupan välirauhan aikana rakennettu talo on edelleen pystyssä ja sen asukkaita Kalevi on tavannut.
Perjantaina 9.6.1944 alkoi Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella. Aallon perhe joutui lähtemään evakkomatkalle lauantaina 17.6. Kalevi ja isä-Aalto sekä Paula-sisko polkivat pyörillä Imatralle,
äiti ja pikkusisko pääsivät kyläläisten hevoskyydillä. Perhe päätyi lopulta Honkilahteen, missä isä sai töitä
entuudestaan tutusta osuuskaupasta. Vuonna 1947 perhe muutti Rääkkylään, mistä isä sai töitä paikallisen
osuuskaupan myymälänhoitajana. Samassa paikassa Kalevikin aloitti työuransa osuuskauppojen palveluksessa. Tuohon aikaan oli selvä ja merkittävä ero sillä, oliko kyseessä osuuskauppa vai osuusliike. Kalevin
perhe oli vakaasti ”osuuskauppalainen”. Kalevi aloitti Rääkkylän Osuuskaupan Haapasalmen myymälänhoitajana 1951. Talvella 1952–1953 hän opiskeli Osuuskauppakoulussa. Sieltä hän siirtyi kesäkuussa 1953
Ruokolahden Osuuskauppaan Vuoksenniskalle. Syyskuussa 1957 Kalevi siirtyi Ruokolahden Osuuskaupan
Utulan myymälänhoitajaksi.
Vuonna 1958 Kalevi tapasi Imatralla tansseissa Seija Rautiaisen, tulevan vaimonsa, joka oli osuusliikkeen
palveluksessa. Niinpä sitten tapahtui osuuskaupan ja osuusliikkeen ”fuusio”. Tästä liitosta syntyi Petri, joka
on osuustoiminnasta syntyneen pankkijärjestön palveluksessa. Kalevi hekotteli tavatessamme, että hän oli
rutosti aikaansa edellä, sillä entiset SOK ja OTK fuusioituivat vasta vuosikymmeniä myöhemmin.
Ruokolahden Utulassa Kalevi tutustui Simo Häyhään. Simo Häyhä, talvisodan legendaarinen tarkka-ampuja,
oli haavoittunut vakavasti sodan loppuvaiheissa eikä kyennyt enää jatkosodan taisteluihin. Vammoistaan
huolimatta hän maanviljelyksen lisäksi kasvatti metsästyskoiria, hoiti riistaa ja metsästi. Noihin aikoihin
Häyhä asui ja työskenteli veljensä luona lähellä Utulaa. Hän kävi mielellään juttelemassa silloin vielä poikamiehenä elelleen osuuskaupanhoitajan luona. Jutut eivät kuitenkaan liittyneet sotaan ja sankaruuteen. Niistä
asioista häneltä ei saanut kysellä. Enemmän häntä kiinnostivat luonto ja riistanhoito. Häyhä eli vaatimattomasti, vaikka oli kaikkien tuntema ja itseoikeutettu vieras pitäjän tapahtumissa. Kalevin kuva-arkistosta
löytyy kuva, missä hän on Häyhän ja naapurin isännän sekä lasten kanssa hirvipeijaisissa.
Elokuusta 1961 vuoden 1971 loppuun Kalevi toimi myymälänhoitajana Osuuskauppa Kaakonmaan Kesälahden myymälässä. Hänen työuransa päättyi aiemmin tapaturmassa vaurioituneen selän pettäessä lopullisesti.
Sitä ei ryhdytty leikkaamaan riskien pelossa, joten työ vaihtui työkyvyttömyyseläkkeeseen vuonna 1973 ja
siitä seurasi taas muutto, tällä kertaa Vantaan Martinlaaksoon.
Kalevi oli nuorena aina keräillyt jotakin, kuten pojilla siihen aikaan oli tapana, muun muassa postimerkkejä
ja etikettejä. Kalevi kertoi, että joskus sisar, ”joka oli enemmän saanut kouluja”, oli lukenut sanan exlibris.
Se oli jäänyt mieleen, kuten sen tarkoituskin, mutta ei sen enempää sillä kertaa. Eläkkeelle siirtyminen ja
pääkaupunkiseudun tarjonta mahdollistivat uudet ja erilaiset harrastukset. Eräästä huutokaupasta hän osti
”romulaatikon”, jossa oli muun muassa muutama mitali. Jotakin miehen luonteesta kertoo, että hän ryhtyi
tutkimaan, mitä näiden mitalien taakse kätkeytyi. Miksi jollekin henkilölle lyötetään mitali ja kuka sen tekee? Hän tutustui näiden henkilöiden historiaan ja huomasi innostuvansa. Siispä hän liittyi numismaattiseen
yhdistykseen. Saman tien tuli liityttyä myös exlibris-yhdistykseen. Mitään ei jätetty puolitiehen, vaan alkoi
ankara keräilyn ja tutkimisen aika. Hyvin pian kävi selväksi, että keräilyä piti jotenkin rajoittaa. Kalevi rajasi
keräilynsä henkilöihin, joilla oli sekä mitali että exlibris. Tämä yhdistelmä on harvinainen eikä aivan halpa,
jos asettaa keräilylleen korkeat kriteerit. Keräilyharrastuksen tuloksena syntyi kokoelma, joka on esitelty
monissa merkittävissä ja suurta julkisuutta saaneissa näyttelyissä.
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Kalevi Aalto noutamassa ensimmäistä
omaa exlibristä Erkki Tantulta 1974.

Carl Gustav Mannerheimin
exlibris, Eric O. W. Ehrström 1920.

Omia exlibriksiä Kalevi Aallolla on monilta taiteilijoilta. Niiden lukumäärää hän ei enää ole laskenut, kymmeniä niitä on. Ensimmäisen oman exlibriksen hän tilasi Erkki Tantulta vuonna 1974. Siinä kuvaa työuraa
punnus ja Kalevin onnenlintu, kauroja nokkiva talitiainen. Kalevi kuvasi vierailuja Erkki Tantun luona hyvin
lämpimästi ja kunnioittavasti. Kalevi alkoi vierailla Virossa heti kun laivaliikenne Tallinnaan alkoi. Viron
ystävien ryhmissä hän tutustui vähitellen virolaisiin exlibristeihin. Joidenkin kanssa syntyi jopa läheinen
ystävyys. Tällainen ystävä oli mm akateemikko Evald Okas, joka teki Kaleville kymmenen exlibristä etsauksina. Vastalahjaksi Kalevi toimitti taiteilijaystävilleen tarpeellisia tarvikkeita, joita ei Virosta saanut. Hän
myös välitti heidän töitään suomalaisille keräilijöille.
Oma osansa kokoelman kerryttämisessä oli hankkia exlibris henkilölle, jolla jo oli mitali. Ensimmäiseksi
hän pyysi luvan kirjailija Väinö Linnalta. Lupa tuli ystävällisessä kirjeessä. Tämän exlibriksen suunnitteli
virolainen Leida Soom. Väinö Linna lähetti kuvansa, jossa oli omistus ”Kalevi Aallolle ystävällisin terveisin kiitokseksi exlibriksestä. 25.5.1979, Väinö Linna”. Näihin omasta aloitteesta tilattuihin exlibriksiin
kuuluu myös virolaisen Hugo Hiibusin Georg Malmstenille suunnittelema teos. Kalevi kysyi lupaa Ragni
Malmstenilta, joka hoiti isänsä asioita viimeisinä vuosina. Ragni antoi heti luvan. Hän jopa itse piirsi luonnoksen, jonka mukaan taiteilija työn teki. Taiteilijalla oli kuitenkin oma käsityksensä Molli-Jorille sopivasta
exlibriksestä, joten hän teki tilauksen ulkopuolella kolme ”näköisversiota”. Mitaliin liitettäväksi tuli Ragni
Malmstenin luonnokseen perustuva työ. Minun mielestäni Hugo Hiibusin versiot olivat lähempänä kansalle
rakasta Molli-Joria. Mitali lyödään yleensä pronssiin, ja hopeisen saa vain omistaja. Poikkeuksia tosin on
kuten esimerkiksi arkkiatri Arvo Ylpön mitali. Sitä lyötiin pronssiin 800 kappaletta, hopeaan 50, kullattuun
hopeaan 20 ja vielä 2 kappaletta kultaankin. Kalevi Aalto on omalla kustannuksellaan teettänyt hopeaan 13
henkilön mitalit. Näin hän on saanut näyttelyyn mitalit täydellisinä eli mitalin kumpikin puoli tulee esiin
omana taideteoksenaan. Exlibris sekä mitalin kumpikin puoli on kiinnitetty ja kehystetty tauluun.
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Kalevi on keräilijänä omalaatuinen poikkeus; hän osaa luopua. Hän on lahjoittanut osan kokoelmansa tauluista ”sinne, minne ne kuuluvat”. Ateneumissa on kolme Kalevi Aallon lahjoittamaa exlibris-mitalitaulua:
Albert Edelfelt, Aune Lindström ja J. J. Tikkanen. Väinö Aaltosen ja Axel Haartmanin taulut ovat heidän
nimikkomuseoissaan. Robert Kajanuksen taulun Kalevi Aalto lahjoitti Helsingin kaupunginorkesterille
Finlandia-taloon, mistä se siirrettiin nykyiseen Musiikkitaloon. Lahjoituksen vastaanotti silloinen ylikapellimestari Leif Segerstam. Matti Äyräpään taulu on hammaslääketieteen laitoksella ja Wolmar SchildtKilpisen taulu Jyväskylän yliopistossa. Sarjaa voisi jatkaa muiden muassa Vilho Siivolalla ja Ester Ståhlbergilla. Kaikkiin tauluihin ja niiden vastaanottajiin sekä sijoituspaikkoihin liittyy tarinoita, jotka valitettavasti
eivät tähän mahdu.

Kalevi Aalto exlibris, Erkki Tanttu
1974.

Kalevi Aalto exlibris, Pentti Kaskipuro
1986/2010.

Tämä harrastus on vaatinut syvällistä tutkimista sekä maamme että henkilöiden historiasta. Näyttelyiden yhteydessä Kalevi on saanut tavata monia kokoelmansa henkilöitä ilmielävinä. Näihin tapaamisiin liittyy myös
hupaisia tapahtumia. Keväällä 1985 Kansallis-Osake-Pankki järjesti Kämpissä sijaitsevassa pääkonttorissaan
Kalevin näyttelyn, jonne oli kutsuttu kokoelman esittelemiä henkilöitä. Pankki oli osoittanut kutsun asianomaisille, mutta kutsusta puuttui maininta kahdelle. Eräänä iltana puhelin soi. Soittaja esittäytyi tohtori Lea
Ylpöksi. Hän kiitti Arvolle tulleesta kutsusta. Sitten hän kainosti kysyi: Saisinko minä tulla mukaan kun tuo
meidän Arvo on niin vanha. Kyllä hän oli tervetullut, kuten kuva osoittaa. Monet taiteilijat ovat myös tulleet tutuiksi, ja joistakin on tullut läheisiä ystäviä. Läheisin taiteilijaystävä oli edesmennyt Pentti Kaskipuro,
jonka taidetta Kalevin kotiseiniltä löytyy exlibristen lisäksi. Exlibris Aboensis -lehden päätoimittaja Tauno
Piiroinen kertoo artikkelissaan Kalevi Aallosta, että miehessä on aimo annos joulupukkia ilman partaa.
Hänellä on kuulemma aina salkussaan kirjekuori, josta antaa esimerkiksi näyttelyissä ahertaneille vapaaehtoisille kiitokseksi exlibriksen, jonka saaja saa itse valita. Minä en ole ahertanut niissä merkeissä, mutta
silti sain pari hienoa lahjaa samalta joulupukilta.

Kalevi Aalto Pentti Kaskipuron seurassa
syksyllä 1980.

KOP-Kämpin pienoistaidenäyttely 7.5.1985. Aalto
vastaanottaa arkkiatri ja rouva Ylpön.
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Kalevi Aalto on julkaissut kokoelmastaan luettelon Pienoistaidetta 1800–1980. Siinä hän aluksi lyhyesti kertoo oman historiansa henkilömitalien ja exlibristen keräilijänä sekä kokoelmansa kriteerit. Kokoelman vanhin mitali on Gustaf Mauritz Armfeltin. Se on lyöty Prahassa vuonna 1800. Jokaisesta henkilöstä, mitalista
ja exlibriksestä on lyhyt, mutta kattava selvitys. Kokoelman nimistä jokainen on merkittävä historiassamme.
Sieltä löytyy aiemmin mainittujen lisäksi muun muassa presidentit Risto Ryti ja Urho Kekkonen; kirjailijoita
F. E. Sillanpäästä Kalle Päätaloon; sotilaita C. G. E. Mannerheimista Aarne Sihvoon ja Hugo Östermaniin;
professoreja J. R. Danielson-Kalmarista Otto-Iivari Meurmaniin; kansallisia vaikuttajia Amos Andersonista
Eero Erkkoon ja Kustaa Vilkunaan. Kokoelman kartuttaminen päättyi viime vuosituhannen lopulla.
Syksyisen haastattelun lisäksi sain Kalevi Aallolta paljon materiaalia hänen leike- ja kuvakokoelmistaan.
Exlibris Aboensis Nro 73 1/2011, Pienoistaidetta 1800–1980 sekä Antikvaariset Kirjamessut 2001 näyttelyjulkaisu lisäsivät merkittävästi tietojani tästä pienoistaiteen maailmasta. Otsikko on lainattu Kalevi Aallon
selityksestä harrastukselleen.
Marika Porras

Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäivän lahja
Kun ylipäällikkö Mannerheim täytti 4.6.1942 75 vuotta, lahjoittivat aseveljet Suomen Aseveliliitosta hänelle
kuvanveistäjä Arvi Tynyksen muotoileman suomalaista soturia kuvaavan Aseveli-korkokuvan.
Tästä korkokuvasta rajoitetusti otettuja, numeroituja korkokuvia myi Aseveliliitto huoltotyönsä tukemiseksi.
Korkokuvasta laaditun ilmoituskampanjan lahjoitti Suomen Aseveljien Liitolle P.C.Rettig ja kumppanit.
Johdantotekstissä todetaan, että Aseveli-korkokuva muistuttaa sankariarmeijan saavutuksista ja auttaa samalla ahdingossa olevia soturiperheitä.
Lähde: Suomen Kuvalehti 48/1942.
Raimo Berkan
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TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2014
Esitelmät entisen Sk-talon auditoriossa klo 13.00
Keskiviikko 15.1.

Terrorismi ennen ja nyt
VT Leena Malkki

Keskiviikko 5.2.

Väistämätön valinta
Kylmän sodan ajan Neuvostoliiton ja Suomen suhteet
Dosentti Erkki Teräväinen

Keskiviikko 19.2.

Fasismin kauneus
Professori Tarmo Kunnas

Keskiviikko 5.3.

Kyberturvallisuus koskettaa meitä kaikkia
VT Jarno Limnell

Keskiviikko 19.3.

Salpalinja kylmässä sodassa
Arkeologi John Lagerstedt

Keskiviikko 2.4.

Aihe ilmoitetaan myöhemmin
Katso Kiltaviesti 1/2014

Torstai 10.4.

Killan kevätkokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa
Kokouskutsu Kiltaviestissä 1/2014

Keskiviikko 7.5.

Killan kevätretki
Tarkemmat tiedot Kiltaviestissä 1/2014

Kansanhuollon suurkampanja ”Kotirintaman suursiivous” jatkosodan ajalta
Mikä sitten oli kansanhuolto? Toisen maailmansodan alettua 1939 perustettiin Suomeen kansanhuoltoministeriö ”käsittelemään asioita, jotka koskevat väestön toimeentuloa ja maan talouselämän sekä taloudellisen puolustusvalmiuden turvaamista”. Aluksi säännöstely rajoittui verraten harvoihin tarvikkeisiin, mutta
laajeni sodan kestäessä suuresti ja kansanhuoltotoiminta sen mukana. Sodan päättymisvaiheen aikana
ministeriön palveluksessa Helsingissä oli noin 450 toimihenkilöä ja muun maan henkilöstöä lähes 5 000
henkeä. Säännöstelyn laajimmillaan ollessa ministeriössä oli seuraavat osastot: yleinen elintarvike-, teollisuus-, nahka- ja jalkine-, tekstiili-, puu- ja polttoaine-, kaupallinen sekä hinta-, jakelu- ja tarkkailuosasto.
Vuodesta 1947 alkaen säännöstelyä alettiin supistaa, ja kansanhuoltoministeriö lopetettiin 1949.
Raimo Berkan
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu kiltaveljemme Risto Helavaara, Raimo Manninen, Lasse Nikkarinen,
Eero Perälahti, Heikki Silén, Osmo Tarkki, Erkki Tolvanen, Pentti Valtonen, Veikko Viljanen, Ylermi Runko
ja Stig Sundman.
Puiden lehvät hiljaa kasvaa
kauas korkeuksiin.
Ne sukupolvein unet siirtää
päiviin tuleviin.
Nyt uusi tuuli puhaltaa
on uusi päivä ees.
On varjot tummat väistyneet
ja taivas on jo sees.
Laura Helavaara

MERKKIPÄIVIÄ
90 vuotta
Haavisto Ulla-Maija 21.03.2014
Kallio Erkki
29.03.2014
Lehtokari Lauri
Voss Paul

05.01.2014
13.01.2014
80 vuotta

85 vuotta
Konkola Heikki
Yrjönmäki Laura
Ketola Erkki
Lähteenmäki Klaus
Riuttamäki Jaakko
Mansén Eero
Rajala Liisa
Salminen Erkki
Luukko Paavo
Sormanen Harri

22.01.2014
25.01.2014
05.02.2014
07.02.2014
09.02.2014
21.02.2014
22.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
04.03.2014

Rantala Pekka
Sorvettula Olli
Kiiskinen Reino
Alitalo Ilkka
Aarnivaara Tellervo
Skoglund Ole

19.01.2014
23.01.2014
02.02.2014
03.02.2014
04.02.2014
15.02.2014

50 vuotta
Pietiläinen Jari13.02.2014

UUSI JÄSEN
Dahl Raili
ERONNEET
Ahlström Christian
Kauppila Sirkka
Miikkulainen Pirkko
Moilanen Tapio
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Pulkkinen Erkki
Tapanila Rauno
Tolvanen Eeva-Liisa
Elämä on lahja.
Aika kuluu käärepaperia avatessa.
Marita Engberg

Hyvää ja rauhallista joulua
sekä
onnellista uutta vuotta
lukijoilleen
toivottaa
Kiltaviestin toimitus
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry
Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi

Jäsenasiat/Osoiteenmuutokset
Marika Porras
Ratapihantie 9 D 1, 00520 HELSINKI
Puh. 040 528 7397
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi

Kiltaviestin toimitus:
Pekka Saloranta
Töölönkatu 12 B 8, 00100 HELSINKI
Puh. 050 560 6075
E-mail: pekka.saloranta(at)kolumbus.fi

