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Menneisyys ja tulevaisuus
Vertaan killan hallitusta kuuluisaan Theseuksen laivaan sulkien pois alusta koskevan kertomuksen alkuperäisen filosofisen merkityksen.
Kyseistä laivaa korjattiin ja sen osia vaihdettiin matkan kuluessa, niin ettei siinä enää ollut yhtään alkuperäistä osaa, mutta silti se purjehti uljaasti myrskyävällä merellä.
Osia on vaihdettava myös meidän ”hallituslaivaan”, jotta sekin voisi purjehtia vakaasti tulevaisuuden merellä. Kapteenin on niin ikään väistyttävä ja annettava uudelle tilaa. Siten uusi kapteeni voi paremmin ohjata
laivaa silloin, kun sotilaspoikia ja pikkulottia koskevaa suoraa kokemustietoa ei enää ole käytettävissä.
Varsin pian henkilökohtaisia kokemuksia sisältävät kertomukset ovat muuttuneet historiallisiksi dokumenteiksi eikä uusia ole enää saatavissa.
Miten me voisimme tulevaisuudessa antaa jälkeemme tuleville sukupolville oikeaa tietoa vuosina 1941–
1944 toimineen Sotilaspojat-järjestön sekä pikkulottien/lottatyttöjen perinteistä siten kuin sääntöjemme
toisessa pykälässä määrätään? Omat voimamme ovat kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa varsin rajalliset.
Emme voi vastaisuudessa yksin saavuttaa edellä mainittua säännöissämme määrättyä päämäärää. Ainoa
oikea tapa olisi mielestäni toimia jatkossakin mahdollisimman kiinteässä yhteistyössä Tammenlehvän perinnetyöryhmän kanssa. Ryhmä on laaja-alainen ja se suunnittelee paikallista ja alueellista organisaatiota, jonka
tavoitteena on vaalia veteraaniperinteitä kotirintamatoimintaa unohtamatta.
Muistojen kivet
Turms kuolematon, josta Mika Waltari kertoo kirjassaan, poimi kulkemiltaan poluilta mukaansa kiviä
muistaakseen elämänsä tärkeät tapahtumat. Olen kerännyt itselleni nyt päättyvältä kymmenen vuoden
taipaleelta ”Turmsin muistokiviä”. Jotkin niistä ovat himmeitä ja tahraisia, mutta useimmat jalokivinä loistavia.
Jalokiviä ovat olleet perinnehuoneen suunnittelu ja toteutus, alkuperäisen muistopaatemme pystytys sekä
20-vutisjuhlat. Iloa ja tyydytystä ovat antaneet myös vuotuiset sotilaspoikaluennot Santahaminassa.
Alkuperäisen muistopaaden tuhoaminen oli suuri järkytys. Sen korvaaminen uudella paadella onnistui
kuitenkin hyvin. Siitä aiheutuneet kokemukset eivät kuitenkaan ole vielä muuntuneet muistoiksi. Ne ovat
vielä tunteena mielessäni.
Odotan itsenäisyyspäivänä muistopaaden äärellä vietettävää tilaisuutta, joka voi pyyhkiä pois kaikki kielteiset ajatukset väkivaltaisesta tapahtumasta.
Mielenkiintoiset luennot jatkuvat edelleen, kiitos toimeliaan kiltamestarin. Kiltalaivan ohjelmamestaria ei
todellakaan tarvitse vaihtaa. Se vain tekisi purjehduksesta merkityksettömän. Niin jatkuvat myös juhlat ja
matkat. Ne kaikki ovat edelleenkin saavutettavissani.
Iloista ja rauhallista joulua sekä onnea uudelle vuodelle!
Olli Sorvettula
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Killan syyskokous
Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 18.11.2015 Suojeluskuntatalon auditoriossa.
Paikalla oli 25 killan jäsentä. Ennen kokousta nautittiin perinteiset munkkikahvit ja puheenjohtaja Olli Sorvettula muistutti wähäjoulujuhlan pitopaikan siirtämisestä Pakilasta Lauttasaareen.
Killan puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Virintie, joka kutsui
sihteeriksi Hannu Saloniemen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Simpanen ja Jorma Kari, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rahastonhoitaja Hannu Saloniemi selvitti
killan rahatilannetta, minkä jälkeen kokous vahvisti vuoden 2016 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion
sekä vuoden 2016 jäsenmaksun, joka päätettiin pitää entisensuuruisena, 30 euroa jäseneltä, puolisoilta
yhteensä 50 euroa ja 180 euroa ainaisjäseneksi liittyvältä. Hallitus on asettanut työryhmän selvittelemään
varainhankintaa.
Killan puheenjohtaja ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan paikan. Hänen tilalleen valittiin Hannu Saloniemi.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet Arne Lindholm, Marika Porras, Pekka Tuomisto ja Pekka Varpasuo valittiin
uudelleen ja uudeksi jäseneksi valittiin Liisa Maunula. Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti.
Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg ja heidän varamiehikseen Risto Laakso ja
Heikki Hälikkä.

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien killan syyskokous pidettiin poikkeuksellisesti suojeluskuntatalon auditoriossa. Kuvassa kokousväkeä, kuvan keskellä yksin istuva Veikko Virintie valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
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Olli Sorvettula Taivaskallion uudella muistopaadella 6.12.2015:
Hyvät sotilaspojat ja pikkulotat, arvoisat vieraamme!
Me emme voineet tänä vuonna tulla perinteisellä tavalla muistopaatemme ääreen sen pystyttämispäivänä
25.8. Sinä päivänä huomattiin, että paasi oli tuhottu vyöryttämällä se kallion rinteessä olevaan syvänteeseen.
Tänään tiedämme, että se oli irrotettu kalliosta pienellä, varastetulla maansiirtokoneella. Emme kuitenkaan
tiedä tällä hetkellä mitään varmaa tuhotyön tekijästä emmekä hänen motiiveistaan. Emme tiedä sitäkään,
osallistuiko paaden tuhoamiseen ja sen suunnitteluun yksi vai useampi henkilö.
Tapaus on järkyttänyt kaikkia molempien perinnekiltojen jäseniä. Pystytimme muistopaatemme niiden
nuorten muistoksi, jotka toimivat parhaansa mukaan heille uskotuissa maanpuolustustehtävissä kotirintamalla sotiemme aikana. Muistomerkkimme Taivaskalliolla kertoo myös niistä sotilaspojista, jotka toimivat
ilmatorjuntatehtävissä Helsingin suurpommitusten aikana.
Tämä uusi paasi samoin kuin entinenkin kertoo myös sen, että elämme tänäänkin demokraattisessa oikeusvaltiossa, jota olemme aina arvostaneet. Sitä Suomea sotilaspojat ja pikkulotat halusivat auttaa sodan vaikeina aikoina.
Hyvät kuulijat. Vihimme tänään Suomen itsenäisyyspäivänä tämän uuden paaden korvaamaan entisen tuhotun muistomerkin. Patsas on täällä kalliolla Suomen itsenäisyyden juhlavuoden alkaessa vuonna 2017.
Samalla kiitämme Helsingin kaupunkia, sen johtoa sekä työntekijöitä, kaikesta siitä avusta, jota meille on
annettu uuden muistopaaden pystytyksen yhteydessä.
Kiveen kiinnitetty pronssilaatta kertoo meistä tuleville sukupolville korostaen isänmaanrakkauden ja maanpuolustustahdon merkitystä.

Uudesti pystytetyn muistokiven äärellä 6.12.2015:Trditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och
Flicklottor -yhdistyksen puheenjohtaja Ethel Sandström ja Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan puheenjohtaja Olli Sorvettula.
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Ethel Sandström vid minnestenen 6.12.2015:
Ärade deltagare i invigningen av vår nya minnesten, soldatgossar och flicklottor!
Det var med obehag våra gillen insåg att minnestenen försvunnit från sin plats.
Därför är det idag mycket glädjande att kunna inviga den nya, identiska stenen just här på Himmelsberget.
Vi vill utrycka ett varmt tack till Helsingfors stad, som gjort dettta möjligt, och vi uppskattar den personliga
insats, som gjorts av brodergillets ordförande Olli Sorvettula.
Vädrets makter visar inte sin bästa sida just nu och våra fanor, som deltar i invigningen, fladdrar mer än
vanligt i stormen.
Fanor har gamla anor. Gillesfanornas emblem är den ärmskjöld, som varje soldatgosse bar på sin vänstra
blusärm, som symbol för ansvar och högaktande av sin organisation.
Verksamheten gavs också en ideell prägel med till exempel ”Löftet”, som avgavs redan vid 13-års ålder.
I november 1943 förekom i en skrivelse. utgiven av Staben för Hemmatrupperna, en dikt av Bertel Gripenberg. Ett par rader av den dikten kan kopplas till denna invigning och till texten på stenens bronsplatta:
”Ej din klippgrund sviktar,
hur än ovän riktar,
emot dig sin makt,
stå vi dock på vakt.”
God självständighetsdag!

Heikki Vuorsalolle sotilaspoikaplaketti
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Helsingin kaupungin rakennusvirasto Stara hoiti syyskuussa ripeästi ja asiantuntevasti kiltamme muistopaaden asentamisen Taivaskalliolle. Heikki Vuorsalo Starasta toimi vastaavana työnjohtajana. Kiltamme kiitti Vuorsaloa ja hänen kauttaan Helsingin kaupunkia 27.11.2015. Vuorsalolle ojennettiin hänen
työpaikallaan sotilaspoikien nimikaiverruksella varustettu plaketti. Kuvassa puheenjohtaja Olli Sorvettula, Heikki Vuorsalo ja varapuheenjohtaja Arne Lindholm.

Lammin suojeluskunnan poikaosasto ja sotilaspojat
Ensimmäiset vuodet. Muutamien hämäläisten suojeluskuntien rinnalla toimi jo vuoden 1918 aikana poikaosasto.
Näitä osastoja oli esimerkiksi Hauholla, Janakkalassa, Urjalassa, Hämeenlinnassa ja Lammilla. Poikaosastoa
nimitettiin Lammilla oravakomppaniaksi.
Vuonna 1928 annettiin suojeluskunta-asetus, jonka mukaan varsinaisten suojeluskuntien yhteyteen oli mahdollista perustaa poikaosastoja. Lammin poikaosasto perustettiinkin tämän jälkeen heti seuraavana vuonna 1929.
Osastoon kuului aluksi 16 poikaa. Kun suojeluskuntapojille järjestettiin kesällä 1929 oma leiri Kuohijärven Kaituri-nimiseen saareen, osanottajia oli silloin jo 27. Seuraavana vuonna leiripaikkana oli Evo ja osanottajia 137.
Suuri osanottajamäärä johtui siitä, että leirille tuli poikia Lammin lisäksi yhdestätoista muusta suojeluskunnasta.
Leiriohjelmaan kuului urheilua, voimistelua ja erilaisia oppitunteja esimerkiksi luonnontieteistä ja historiasta.
Notkahdus ja uusi alku. Suojeluskunnan poikatyön alku oli lupaava, mutta notkahdus tuli jo 1930-luvun ensi
vuosina ja sen syynä oli ohjaajien puute. Poikatyö sai uuden alun, kun pojille sopiva monipuolinen ohjelma käynnistyi vuosina 1935–1936. Silloin suojeluskuntapojille alettiin järjestää myös ampumaopetusta. Lisäksi pojille
opetettiin kartanlukua, ensiapua ja palontorjuntaa. Niin ikään talviurheilua harrastettiin säännöllisesti. Suojeluskunta rakennutti myös hyppyrimäen, joka olikin sitten ahkerassa käytössä.
Sotilaspojat. Jatkosodan aikana syyskuussa 1941 annetulla päiväkäskyllä suojeluskunnan poikaosastoista tuli
suojeluskuntaan kuuluvia sotilaspoikia. Sodan aikana sotilaspojat joutuivat huolehtimaan oikeastaan aikuisille
kuuluvista tehtävistä. Esimerkiksi Lammilla juuri kymmenen vuotta täyttäneet sotilaspojat polkivat pyörällä
ympäri pitäjää jakamassa palvelukseenastumismääräyksiä ja hevosottolautakunnan tiedotuksia. Näiden virallisten
toimien rinnalla pojat keräsivät kaikenlaista tavaraa, joka voitiin jakaa joko sellaisenaan eteenpäin tai käyttää
teollisuuden raaka-aineeksi. Keräyksen kohteena olivat esimerkiksi käyttökelpoiset vaatteet, metalliromu,
lumput, luut ja pihka.
Pojat osallistuivat myös moniin talkoisiin. Tärkeitä talkoita olivat mottitalkoot halkojen saamiseksi. Halkoja
tarvittiin todella paljon, sillä Suomi lämmitettiin silloin pelkästään haloilla.
Kaiken urheilun, kouluopintojen ja viranomaisavun lisäksi Lammin sotilaspojat järjestivät juhlia. He saivat
aikaan oikein oman kiertueenkin, jonka aikana he esittivät ”Seitsemää veljestä” Lammin eri kylillä ja naapuripitäjissä Tuuloksessa ja Hauholla.
Poikajohtaja. Lammin sotilaspojilla oli muutaman vuoden ajan kyvykäs johtaja aivan omasta takaa. Hän oli Eero
Rautavirta, joka johti poikia talvisodan aikana ja vielä jatkosodan syttyessä. Kesäkuussa 1941 hänet kuitenkin
komennettiin Kanta-Hämeen suojeluskuntapiirin poikajohtajaksi. Silloin hänellä oli ikää vain 17 vuotta. Eero
Rautavirta seurasi tehtävässään toista lammilaista, suojeluskuntapiirin 3. sotilasohjaajaa, Osmo Laaksoa, jonka
Syvärillä olleeseen patteriin hän siirtyi vuoden 1942 alussa. Eero Rautavirta oli myöhemmin pitkään KeskiSuomen Opiston johtaja ja Osmo Laakso toimi myöhemmin OKO:n pääjohtajana.
Tilastotietoja, sotilaspojat. Vuonna 1936 Lammilla oli 52 suojeluskunnan poikaosastoon kuuluvaa poikaa ja
talvisodan syttymisvuonna 85. Kun jatkosota syttyi sotilaspoikien, määrä oli 253 ja vielä vuonna 1943 heitä oli
202.
Lammilla oli kaikkiaan 14 kyläosastoa suojeluskuntapoikia ja sotilaspoikia varten.
Poikaosastoon ja sotilaspoikiin kuului Lammilla suojeluskunnan olemassaolon aikana yhteensä 407 poikaa. Siirtoväkeen kuuluvia sotilaspoikia oli 53. Vuoden 1942 lopulla Lammin koko väestömäärästä oli sotilaspoikia 3,78
prosenttia, naapuripitäjässä Tuuloksessa prosenttiluku oli 3,23, Hauholla 2,98 ja Hämeenlinnan kaupungissa 2,96.
Muu suojeluskunta. Vuonna 1936 Lammin suojeluskuntaan kuului 237 jäsentä, talvisodan päätyttyä 340 ja
järjestön lakkautusvuonna 455. Prosenttiosuudet pitäjän asukaslukuun verrattuna olivat 2,1 vuonna 1936, talvisodan päättyessä 5,6 ja lakkautusvuonna 1944 prosenttiosuus oli 7,3. Lammi oli tyypillinen suojeluskuntapitäjä,
jossa toiminta virkistyi 1930-luvun lopulla ja jäsenmäärä kasvoi talvisodan syttymisestä lähtien.
Vuonna 1936 Lammilla oli lottia 113, vuonna 1940 heitä oli 145 ja lakkautusvuonna 231. Pikkulottia oli 18
vuonna 1936 ja 73 vuonna 1942.
Kun Suojeluskunta ja Lotta Svärd -järjestöt lakkautettiin marraskuussa 1944, kaikki se omaisuus, mitä ei ollut ehditty lahjoittaa, siirtyi suojeluskuntien selvittelypesälle. Näinhän kävi tietysti Lammillakin, mutta suojeluskuntatalo Turva säästyi takavarikoinnilta ja on lammilaisten omistuksessa edelleen.
Kaisu Koskue
*
Olli Sorvettula oli Lammin sotilaspoikien jäsen 1941–44. – Toim. huom.
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Ansioristi Olli Sorvettulalle

Olli Sorvettulalle luovutettiin Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n myöntämä sotaveteraanien ansioristi
Espoon Sotaveteraanit ry:n syyskokouksessa 23.11.2015 kiitoksena ja tunnustuksena arvokkaasta työstä
sotaveteraanien hyväksi.

Lukiolaisten turvakurssit
Lukiolaisten turvakurssi pidettiin Santahaminassa 23.–25.10.2015. Kurssilaiset oli ryhmitelty neljään
ryhmään, jotka olivat Helsinki I, Helsinki II, Vantaa ja Espoo. Ryhmät saapuivat portille perjantaina keskipäivällä puolen tunnin välein ja siirtyivät varusvaihtoon. Sen jälkeen ryhmät majoittuivat. Puolet ryhmistä
majoittui maastoon ja puolet sijoittui kasarmeihin. Seuraavana yönä ryhmät vaihtoivat paikkoja niin, että
jokainen kurssilainen sai kokemusta maasto-oloissa yöpymisestä.
Kurssin ohjelmaan kuului useita eri luentoja. Ne alkoivat puolustusvoimien esittelyllä ja puolustusvoimia
käsittelevällä luennolla. Sitten oli meidän vuoromme. Kerroimme perinteiseen tapaan sotilaspojista ja
pikkulotista sekä heidän toiminnastaan sotiemme aikana.
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Lauantaina luennot jatkuivat. Toiminnastaan kertoivat rajavalvontalaitos, kadetit ja rauhanturvaajat. Ohjelmaan kuului myös kalustoesittely, taistelunäytös ja pienoiskivääriammunta. Sunnuntaina, viimeisenä
kurssipäivänä koko kurssi osallistui maastoharjoituksiin kadettien toimintaradalla.

Lukiolaisten turvakurssit ovat olleet erittäin suosittuja. Niin on ollut tänäkin vuonna.
Kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan. Elokuvasali, jossa luennot pidettiin, oli ääriään myöten täynnä.
Jokainen istuin oli varattu. Jouduin odottamaan esiintymisvuoroamme seisten ja seinään nojaten. Sotilaspoikaluento rakentui yhteistyöhön Pekka Tuomiston kanssa.
Ruotsinkielinen lukiolaisten turvakurssi poikkeaa ohjelmaltaan melko paljon edellä kuvatusta suomenkielisestä kurssista.
Osanottajia oli tänäkin vuonna kahdella Santahaminassa pidetyllä kurssilla yhteensä noin 480. Huomionarvoista oli se, että nyt syksyllä lukiolaistyttöjä oli kurssilla merkittävästi enemmän kuin poikia
Ruotsinkielisellä kurssilla, jolla sotilaspoikaluennot pitää Arne Lindholm, oli tänä vuonna 120 osanottajaa
Suomenkielisiä kursseja on tähän mennessä ollut yhteensä 16 ja ruotsinkielisiä vuotuisia kursseja 8.
Kahdeksan vuoden aikana kursseille on osallistunut noin 4 500 lukiolaista.
Olli Sorvettula

Espoo ja Kauniaisten lukiolaisryhmä järjestäytyneenä elokuvasaliin
siirtymistä varten.

Jokainen istuin on varattu. Pekka Tuomisto sai haltuunsa viimeisen.
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Kohti veteraaniperinneaikaa
Nykyisin veteraanien ansiot itsenäisen Suomen hyväksi ymmärretään ja heitä arvostetaan. ”Kaveria ei
jätetä” on ollut veteraanien tunnuslauseena sodan ja rauhan aikana. Tuo lause sopii meille kaikille tänäänkin
ohjenuoraksi. Haluamme huolehtia veteraaneistamme parhaalla mahdollisella tavalla. Se on pieni työ verrattuna niihin uhrauksiin, joita veteraanit ovat tehneet. On muistettava myös kotirintama, joka tunsi ja koki
sodan vaikutukset elämässään ja joka toiminnallaan mahdollisti joukkojemme urotyöt.
Veteraanit jättävät aikakaudestaan jälkeensä lukemattomia merkkejä; tuhansia patsaita ja muistokiviä,
teiden ja puistojen nimiä, rakennelmia, lippuja ja viirejä. Jälkeen jää myös lauluja, kirjallisuutta, museoita
ja kokoelmia, perinnehuoneita ja paljon muuta. Aineellisten asioiden lisäksi on muistettava myös henkinen
perintö. Veteraaniperinnön säilyttäminen on tärkeää, jotta tieto veteraanien työstä ja uhrauksista siirtyy myös
tuleville sukupolville.
Veteraaniajassa elämme ehtoovuosia. Veteraanijärjestöt huolehtivat jäsenistään (veteraaneista, puolisoista ja
leskistä) niin kauan kuin he tukea ja apua tarvitsevat. Tammenlehvän Perinneliiton tehtävänä on huolehtia
veteraaniperinteestä.
Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin 24.4.2003. Liiton perustajajäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Merkittävä kiinnekohta
liiton toiminnan käynnistämisessä oli kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan yhteydessä 27.4.2005 Torniossa tapahtunut perinnetyön siirtäminen veteraani-ikäluokalta Tammenlehvän Perinneliiton kautta tuleville
sukupolville. Liitolla on nyt 22 veteraani-, maanpuolustus- ja perinnetyötä tekevää yhteisöjäsentä sekä useita
yhteistyökumppaneita. Liiton tunnuslauseena on ”Veteraanien perinteet uusille sukupolville”.
Tammenlehvän Perinneliiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien
ja niiden veteraanien perinteitä. Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä ja muistettavia vielä vuosikymmenienkin kuluttua, sekä löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat.
Perinne on yhteistä, yhdessä vaalittavaa omaisuutta. Tammenlehvän Perinneliitto ja veteraanijärjestöt ovat
yhdessä valmistelleet toimintamallia sotiemme veteraanien perinteen vaalimiseksi veteraaniajan jälkeen
sekä valtakunnallisella että alueellisella ja paikallisella tasolla. Toimintamalli perustuu siihen, että erikseen
määriteltävän siirtymäajan kuluessa Suomen Sotaveteraaniliiton nykyisestä organisaatiosta muuntautuu
aikanaan 50–60 alueellista perinneyhdistystä. Suunnitelmien mukaan pääkaupunkiseudulle syntyisi yksi
alueellinen perinnejärjestö.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin johtamana on vuodesta 2011 alkaen toiminut laaja-alainen ja veteraanineutraali perinnetyöryhmä. Työryhmän työssä on otettu huomioon vahvasti kielikysymykset, naisasiat
sekä kotirintama. Työryhmän puheenjohtajana on Timo Lehtonen. Työryhmässä on 13 jäsentä. Veteraanijärjestöjen lisäksi edustettuina ovat sotilaspojat ja pikkulotat, reserviläisjärjestöt, rauhanturvaajat, Naisten
Valmiusliitto, sotilaskoti sekä varuskunta. Tämän lisäksi keskeisiä yhteistyötahoja ovat alueen kunnat ja
seurakunnat.
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Perinnetyöryhmä on nähnyt perinnetyön keskeisinä tehtävinä:
– muistomerkkien ja perinnetilojen hoitaminen,
– juhlapäivien vietto,
– veteraanien siunaustilaisuudet,
– kunniakäynnit,
– perinnejulkaisut ja -tallenteet,
– teematapahtumat,
– koulujen perinnetyö,
– joukkoperinteiden vaaliminen,

– kotirintamaperinteiden vaaliminen,
– hengellisen työn perinne ja
– kuoroperinne.
Veteraanijärjestöt ovat sitoutuneet jatkamaan toimintaansa niin kauan kuin veteraanit, puolisot ja lesket
tukea ja apua tarvitsevat. Perinneaikaan siirtymistä on kuitenkin jo valmisteltava määrätietoisesti, jotta
siirtyminen tapahtuisi joustavasti. Muuntautuminen perinneyhdistykseksi toteutuu myöhemmin tarkentuvalla aikataululla, arvatenkin tulevan vuosikymmenen vaihteessa. Perustettavalla perinneyhdistyksellä olisi
alkuvuosina myös kunniajäsentensä, elossa olevien veteraanien, puolisoiden ja leskien tukitehtäviä.

Työryhmässä on nähty toimivimmaksi ratkaisuksi perustaa pääkaupunkiseudulle yksi veteraaniperinteen
yhdistys. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri muuntuisi alueelliseksi perinneyhdistykseksi. Työnimeksi on
valittu Pääkaupunkiseudun Veteraaniperinteen yhdistys ry. Yhdistykselle tulisi Espooseen, Vantaalle ja Helsinkiin omat paikalliset perinnekerhot. Tämän lisäksi tulisi ruotsinkielinen kerho (kaavio). Kerhot tekisivät
toimialueillaan vankkaa perinnetyötä yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmissa
on ensi vuoden alkupuolella pitää paikallisia info- ja neuvottelutilaisuuksia.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin johtamalla perinnetyöryhmällä on tavoitteena lisäksi perustaa
alueneuvottelukunta, johon saadaan sitoutetuiksi kaikki Tammenlehvän Perinneliiton alueelliset (pääkaupunkiseutu) jäsenyhdistykset. Pääkaupunkiseudun alueneuvottelukunnan muodostamisen info- ja sitouttamistilaisuus pidettiin loppukeväästä 2015. Perustava kokous pidetään suunnitellusti ensi vuoden keväällä.
Tulevan perinneyhdistyksen toiminnan käynnistämiseen liittyen ja toiminnan tunnetuksi tekemiseksi perinnetyöryhmä järjestää veteraaniperinteen seminaarin keväällä 2016.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirillä on vielä useita työntäyteisiä veteraanivuosia. Tukea veteraanityössä
ja veteraanitapahtumissa tarvitaan edelleen. Piirin jäsenyhdistykset, Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja
pikkulottien perinnekilta ry ja Helsingin Rauhanturvaajat ry tekevät mittaamattoman arvokasta tukityötä.
Veteraaniemme lämmin kiitos menneestä ja tulevasta tuesta!
Rauno Loukkola
Toiminnanjohtaja
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
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Wähäjoulu väistösuojassa
Tämän vuoden wähäjoulun paikaksi saatu Pakinkylän VPK:n talo aiheutti sotilaskotisisarille shokin. Tilaisuuden
lähestyessä he saivat kuulla, että paikka vapautuu juhlapäivänä heille vasta klo 14 ja kaikki astiat olisi tuotava mukana. Uusi juhlatila oli kiireesti etsittävä, ja ”väistötila” löytyi Maanpuolustuksen Uudenmaan aluetoimiston Lauttasaaren sotilaskodista. Oman kiltamme jäsenten lisäksi mukaan oli kutsuttu myös Sotilaspojat 1941–1944 ja Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor. Kaikille löytyi paikka pöydistä, ja emännillä oli keittiössä
tilaa valmistaa hartaasti odotettu maukas jouluateria.
Mutta mitä ihmettä! Olli Sorvettula oli juuri lopettanut tervetulopuheensa, kun sisään astui arvokkaaseen univormuun
ja kunniamerkkeihin sonnustautunut poliisi. Hän ilmoitti, että juhlaa ei saa pitää ja tila pitää tyhjentää, koska juhlalle
ei ole haettu lupaa. Vieraat katselivat hämmentyneinä toisiaan: näinkö meidän wähäjoulumme nyt kävi? Poliisi puhkesi kuitenkin nauruun ja vahvisti, että kysymyksessä oli pila. Itse asiassa hän oli Killan jäsen Heikki Hälikkä. Ilmapiiri
vapautui ja pystyimme iloisin mielin kuuntelemaan lauluyhtye Herkkukurkkujen kauniita joululauluja.
Merkittävä osa wähäjoulusta on sotilaskotisisarten tarjoama jouluateria. Kutsussa kehuttu kulinaarinen nautinto
aloitettiin kalapöydästä, josta salaattien lisäksi keräsimme lautasillemme mädillä koristettuja kananmunia, sillikaviaaria ja makoisaa savustettua lohta muutamia herkkuja mainitakseni. Perinteinen jouluateria kinkkuineen ja laatikoineen
tuo joulun odotuksen konkreettisesti mieleen jopa nyt vallinneena sateisena ja pimeänä iltana.
Wähäjoulun traditioon kuuluu arpajaiset, joissa voittoina ovat vieraiden mukanaan tuomat lahjat. Maija Vaarnavuo
ja Riitta-Liisa Kaskirinne myivät tarmokkaasti kaikki arvat, ja onni suosi joitakin henkilöitä useillakin voitoilla. Olli
Sorvettula huutokauppasi runsaan herkkukassin ja onnistui korottamaan hinnan 55 euroon.
Lämmin kiitos kaikille joulujuhlamme järjestäjille ja osanottajille. Ikävuosien karttuessa ja kunnon heiketessä on
houkutus jäädä kotiin ”vaivojensa vangiksi”. Kuitenkin tällaisesta ystävien ja tuttavien tapaamisesta koituu hyvä mieli
pitkäksi aikaa. Varsin tärkeää se on kaamoksen aikana, jolloin päivät ovat usein hämäriä ja mielikin pyrkii matalaksi.
Muuten, wähäjoulu ei ole vähättelevä arvio joulujuhlasta. Se on Olli Sorvettulan mukaan viron kieltä ja tarkoittaa
meidän pikkujouluamme, jolla on iloinen mielikuva.

Liisa Maunula

Wähäjoulujuhhlayleisö sai perinteiseen
tapaan taas nauttia paitsi maukkaasta
joulupöydästä myös Kultakurkkujen
kauniista joululauluista.

12

Vuoden 2015 wähäjoulujuhlaa vietettiin Lauttasaaressa
puolustusvoimien Uudenmaan
aluetoimiston tiloissa. Osa juhlayleisöä jouluherkkujen parissa.

Itsenäisyyspäivä
Kaikkivaltias,
suomalaisina me kiitämme maasta,
jonka historia on muovannut meidät.
Kiitämme naisista ja miehistä,
jotka joutuivat kantamaan taakkaa,
jota emme pysty edes käsittämään.
Kiitämme siitä,
että he jaksoivat.
Anna meidän nyt tehdä oma osamme,
jotta maassamme olisi tänäänkin
tilaa, turvallisuutta ja yhteisvastuuta.
Kaikkivaltias,
suomalaisina me kiitämme niistä,
jotka maamme kriiseissä,
vainon ja pulan vuosina
tulivat apuun, antoivat omastaan
ja valoivat uskoa tulevaisuuteen.
Kiitämme siitä,
että he eivät unohtaneet meitä.
Anna meidän nyt nähdä sinne,
missä leipä on lopussa
ja rauha poissa.
Kaikkivaltias,
siunaa maatamme, jotta
yhteistä hyvää riittää kaikille
huolenpitoa tarvitseville.
Lahjoita innostusta ja oikeudentuntoa
vastuunkantajille.
Siunaa maatamme,
jotta tuhon ja turmion sijasta
tuotamme eväitä tulevaisuuteen.
Irja Askola
Tie vie, pyhä kantaa
Kirjapaja 2010
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Raimo Heikkilä, Timo Hietanen, Paavo Holmström, Jouko Kauranne ja
Lauri Lausmaa.
Kun ihminen lähtee
sieltä missä asui maan päällä
jokin lähtee myös sieltä
missä hän yhä asuu,
sisimmästäsi.
Ei hän kokonaan lähde.
Sanat pysyvät, ajatukset, tunne
ja kuva. Muistin kuvat.
Mutta jossakin suuri autius,
se lävistää maailman.
Lassi Nummi

Merkkipäiviä
90 VUOTTA
Holsti Lars
Luostarinen Eino
Nordström Helge
Rukko Leena
Räsänen Jaakko
Rautavaara Kaarlo
Syrjänen Joonas

85 VUOTTA
05.03.2016
16.02.2016
18.01.2016
27.01.2016
30.01.2016
17.01.2016
13.03.2016

80 VUOTTA

75 VUOTTA

Vakkilainen Tuulikki 29.02.2016

Kanerva Seppo

Uusi jäsen
Launis-Castrén Kaarina

Eronneet
Jokinen Esko
Suormala Kirsti

Nimen muutos
Juhani Snellman, ent. Virkkunen
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Ojala Airi
Launis-Castrén Kaarina
Tuomola Kauko
Kukkonen Reino
Happonen Tomi

08.02.2016
10.03.2016
02.01.2016
14.03.2016
07.03.2016

05.01.2016

Toimintaa kevätkaudella 2016
Esitelmät entisen suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00.
Keskiviikko 20.1.

Aihe ja esitelmöitsijä toistaiseksi sopimatta.

Keskiviikko 3.2.

Vuosi 1945: Helsinki sopeutuu rauhaan.
Toimittaja Jyrki Vesikansa.

Keskiviikko 17.2.

Eurooppalainen demokratia.
Professori Liisa Laakso.

Keskiviikko 2.3.

Aihe ja esitelmöitsijä toistaiseksi sopimatta.

Keskiviikko 16.3.

Aihe ja esitelmöitsijä toistaiseksi sopimatta.

Keskiviikko 6.4.

Aihe ja esitelmöitsijä toistaiseksi sopimatta.

Torstai 21.4.

Killan syyskokous kello 13 Agricolan kirkon kryptassa.
Katso erillinen kokouskutsu seuraavassa lehdessä.

Keskiviikko 11.5.

Killan kevätretki.
Kohde ilmoitetaan seuraavassa lehdessä.

Pärnuun pärskimään!
Onko kevään Pärnun kylpylämatkasta kiinnostuneita kiltalaisia/ystäviä?
Matka tehdään huhtikuussa 2016 viikolla 16, jos saamme kokoon
vähintään 20 hengen ryhmän.
Bussikuljetus satamaan ja satamasta Pärnuun.
Alustava hinta n.594 €.
Ota yhteys Maijaan, puhelin 050 436 5972 tai
sähköpostilla mtvaarnavuo@hotmail.com
Terveisin
Maija Vaarnavuo
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Hyvää ja rauhallista joulua
sekä
onnellista uutta vuotta
lukijoilleen
toivottaa
Kiltaviestin toimitus

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

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

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

