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Kohti valoisampia aikoja
Epävarmuus maailman menosta painaa ajatuksissa. Suomen talous kuihtuu, ja työttömyys on
monen arkea. Politiikan tekijät tuntuvat ajattelevan vain omaa etuaan ja asiaintilan korjaavia
päätöksiä ei osata tai haluta tehdä. Aina ont tulossa jotkut vaalit, joissa oma tuoli halutaan
turvata. Maailmanpolitiikkaan on tullut taas tsaari ja sulttaani, ja suurvallat Yhdysvallat,
Venäjä ja Kiina näyttävät sotilaallista voimaansa milloin missäkin puolella maailmaa. Sotaa käydään paitsi asein ihmishengistä piittaamatta myös valhein ja vihapuhein – totuushan
on tunnetusti konfliktien ensimmäinen uhri. Ihminen on oppivainen, mutta maailman johtajat meillä ja muualla näyttävät olevan varsin kovapäisiä. Historian ymmärtäminen ei ole
trendikästä. Valtaa on aina tavoiteltu väkivallalla. Syyria, Ukraina, Krim, Irak, Ruanda, Vietnam, Korea, maailmansodat, Bismarck ja Saksan–Ranskan sota, Napoleonin sodat – luetteloa
voidaan jatkaa loputtomiin.
Miksi tämä synkkä pohdinta joulun lähestyessä? Kysyn itseltäni usein, elämmekö nyt
1930-lukua uudelleen. Pohdin, mitä sotilaspojat ja pikkulotat ajattelivat maailman menosta
lapsina ja teineinä. Olivatko tulevaa ennustavat uhkakuvat mielessä vai ohjasivatko ajatuksia
maamme vaurastuminen ja 1930-luvun lopun kansalaistemme välisen ymmärryksen lisääntyminen, oliko päällimmäisenä usko valoisaan tulevaisuuteen?
Silloisten nuorten ajatuksia en osaa arvella, mutta teot kertovat paljon. Nuoret halusivat
säilyttää ja varmistaa maamme itsenäisyyden, jonka heidän vanhempansa olivat vain pari
vuosikymmentä aikaisemmin hankkineet. He halusivat myös toimia yhdessä, tehdä hyviä
asioita kavereiden kanssa, olla mukana isänmaallisessa toiminnassa. Kun sota iski Suomeen,
yhä useampi nuori halusi olla mukana maan pelastamisessa. Teillä, pikkulotat ja sotilaspojat, on jokaisella ollut tärkeä osa itsenäisyytemme säilymisessä. Te olette rakentaneet sodan
jälkeen Suomen, jossa on hyvä elää.
Kaiken keskellä uskon, että teidän toimistanne on paljon opittavaa nykynuorilla. Osana tietoa
teoistanne on siirtämässä Pääkaupunkiseudun alueellisen veteraaniperinteen alueneuvottelukunta, jonka perustamisasiakirja allekirjoitettiin 22.11.2016. Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta on neuvottelukunnan jäsen. Minua puhuttelee neuvottelukunnan sääntöjen tarkoitus: ”Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Suomen vuosina
1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien ja kotirintaman perinteitä.” Halutaan kertoa
koko kansan toimista noina ankarina vuosina. Silloin osattiin toimia yhdessä maamme hyväksi. Uskon, että tulevina vuosina osaamme ottaa oppia noista ajoista valoisamman Suomen
rakentamiseksi.
Rauhallista joulua ja onnellista Suomen satavuotisjuhlavuotta 2017 kaikille Kiltaviestin lukijoille!
Hannu Saloniemi
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Killalla vilkas esitelmäsyksy 2016
Suojeluskuntatalon auditoriossa pidettiin syksyn 2016 kuluessa kolme mielenkiintoista
esitelmää. Tohtori Tuula Hannila-Handelberg esitelmöi 5.10. Nykyisistä asevelvollisista ja
heidän terveydentilastaan, professori Ohto Manninen 19.10. Jatkosodasta Stalinin–Molotovin
koplan kannalta ja filosofiantohtori Markku Kangaspuro 2.11. Euroopan turvallisuudesta.

Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro esitelmöi
Euroopan turvallisuudesta.
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Professori Ohto Manninen Killan kokouksessa 19.10.

Killan syyskokous
Killan syyskokoukseen 17. marraskuuta 2016 oli Agricolan kirkon kryptaan saapunut 33 killan jäsentä.
Erityisen juhlan tunnun toivat jäsenet, jotka olivat aikoinaan perustamassa uudelleen sotilaspoikien ja pikkulottien yhteisöä. Puheenjohtaja Hannu Saloniemi muistutti mieliimme, että helmikuun 6. päivänä 1993
Taivallahden kasarmilla oli 73 sotilaspoikaa parin alustavan kokouksen jälkeen perustamassa sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekiltaa. Sotilaspoika- ja pikkulottajärjestöt oli lopetettu marraskuussa 1944 suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen lakkauttamisen myötä.
Killan hallitus halusi vielä muistaa heitä, jotka aikoinaan jatkoivat sotilaspoikatyötä, ja antaa heille kullatun
kiltamerkin. Syyskokouksessa heistä olivat läsnä Jorma Blomqvist, Yrjö Jousmäki, Immo Laakso, Heikki
Lindroos, Esko Muinonen, Jori Pesonen, Kalevi Salmi ja Risto Sorvali. Merkin saajista Kauko Korpela oli
kutsuttu viimeiseen iltasoittoon lokakuussa. Lapset ja lapsenlapset halusivat saada merkin muistoksi isästään
ja isoisästään. Hänen poikansa oli tilaisuudessa läsnä hakemassa sen.
Olavi Ylä-Kotola, joka killan kevätkokouksessa nimitettiin kunniajäseneksi, oli nyt vastaanottamassa kunniakirjaansa. Hän on tehnyt aktiivista työtä killan hallituksessa ja hoitanut useita vuosia rahastoasioita.
Kaarlo Tolvanen oli liittynyt kiltaan, ja hän sai sotilaspoikaristin.
Killan periaatteisiin on kuulunut yhteys veteraanijärjestöihin. Kiltamme on kannattajajäsenenä Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirissä, jonka toiminnanjohtaja Rauno Loukkola on toiminut yhteyshenkilönä kiltaamme. Kiitoksena hänelle ojennettiin kiltamme plaketti puuhun upotettuna.
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli Sorvettula ja sihteerinä Liisa Maunula. Puheenjohtaja Hannu Saloniemi kertoi ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, joka on Kiltaviestin 3/2016 sivulla 5. Kilta on aktiivisessa
yhteistyössä muiden veteraanijärjestöjen kanssa. Toimintasuunnitelma noudattelee totuttua mallia, mutta

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Sorvettula ja sihteeriksi Liisa Maunula.
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siinä otetaan myös erityisesti huomioon Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi.
Rahastonhoitaja Jarmo Korhonen esitteli killan tulo- ja menoarvion vuodelle 2017, joka on luettavissa
Kiltaviestin 3/2016 sivulla 6. Tulojäämää on tarkoitus vähentää huomattavasti ensi vuonna, ja siihen tarvitaan ennen kaikkea jäsenmaksuista saatavaa tulokertymää. Killan jäsenmäärä on vähentynyt eikä uusia
juuri ole liittynyt. Killan hallitus ehdotti, että uusi jäsenmaksu on 35 euroa, puolisoiden yhteinen 60 euroa ja
ainaisjäsenen 200 euroa. Hannu Saloniemi kertoi, että ainaisjäseniä on 95, ja he ovat jo ainaisjäsenmaksun
maksaneina suorittaneet jäsenmaksuvelvoitteensa. Varsin moni heistä on kuluneena vuonna myös lahjoittanut tukimaksuja, mistä he ovat ansainneet kiitoksen. Hallitus olisi kiitollinen tukimaksusta myös tulevana
vuonna. Kokous hyväksyi jäsenmaksut vuodeksi 2017.

Ennen killan syyskokousta puheenjohtaja
Hannu Saloniemi (vas.) palkitsi ansioituneita
kiltalaisia.
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Puheenjohtaja luovutti kunniakirjan
Okavi Ylä-Kotolalle, joka oli keväällä 2016 nimitetty
killan kunniajäseneksi.

Henkilövalinnat
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Pekka Saloranta, Jarmo Korhonen ja Kaarlo Männistö ovat ilmoittaneet
olevansa käytettävissä vaalissa. Liisa Maunula, joka tuli Olli Sorvettulan tilalle tämän jäljellä olevaksi
yhden vuoden toimikaudeksi, on myös erovuorossa ja hänet voidaan valita uudelleen. Kokouksen päätöksen
mukaisesti kaikki erovuoroiset jatkavat 1.1.2017 lähtien kahden vuoden toimikauden. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg sekä heidän varamiehikseen Risto Laakso ja Heikki
Hälikkä.
Liisa Maunula

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajalle Rauno Loukkolalle ojennettiin killan plaketti puuhun
upotettuna.

Kullatun kiltamerkin saivat Jorma Blomqvist, Yrjö Jousmäki,
Immo Laakso, Heikki Lindroos, Esko Muinonen, Jori Pesonen,
Kalevi Salmi ja Risto Sorvali. Kuvassa killan perustajajäseniä
saattajineen.
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Lukiolaisten turvakurssi Santahaminassa 28.10.2016
Pekka Tuomisto ja Olli Sorvettula pitivät kurssilla perinteisen sotilaspojista ja pikkulotista
kertovan luennon. Se oli jo kahdeksastoista heidän pitämänsä suomenkielinen luento.
Kurssille osallistuneita lukiolaisia oli tänäkin vuonna niin paljon, etteivät he mahtuneet kunnolla käytettävissä olevaan luentosaliin. Osa kuulijoista joutui istumaan portailla tai lattialla.
Ne epämukavasti istujat olivat pääosin tyttöjä, joita ensi kertaa oli kurssilla enemmän kuin
poikia. Ihmettelin kuitenkin vähän, mihin ritarillisuus on kadonnut.
Lukiolaiset seurasivat luentoamme keskittyneesti lähes täyden hiljaisuuden vallitessa. Kuului
vain luennoitsijan ääni. Hienoja Suomen nuorison edustajia nämä turvakurssilaiset.

Kuva: Tomi Auersalmi

Olli Sorvettula

Lukiolaisten turvakurssilaiset täyttivät syksyllä 2016 jälleen kokoussalin
ääriään myöten Santahaminassa.
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Suojeluskunnan poikaosastolainen
ja sotilaspoika,
Kiltamme arvostettu kiltamestari
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekillan pitkäaikainen kiltamestari Kaarlo
Männistö on syntynyt 24.12.1927 Helsingin
pitäjässä, josta kehittyi myöhemmin Vantaan kaupunki.
”Kesällä 1936 pidettiin Berliinissä kesäolympialaiset. Siitä innostuneina pitäjän pojat järjestivät
omat olympialaisensa. Siellä osallistuin kilpailuihin
ja menestyin hyvin. Kylän pojat sanoivat silloin
minulle, että tule mukaan suojeluskuntapoikiin
kyllä sinä siellä pärjäät, kun pärjäsit hyvin urheilukentälläkin. Niin minä liityin Järvenpään suojeluskuntapoikiin varsin nuorena”, Kaarlo Männistö
”Muistan erittäin hyvin erään osallistumismahdollisuuksiini vaikuttaneen tapauksen poikatoimintani alkuajoilta”, Kaarlo jatkaa. ”Se on painunut mieleeni lähtemättömästi.” Kaarlo
kertoo hymyillen, ettei häntä päästetty nuoruutensa vuoksi yksinään metsään. Hän joutui
seuraamaan itseänsä huomattavasti vanhempaa henkilöä suunnistuskilpailussa. ”Lopputulos
oli se, että minä talutin väsyneen kumppanini maaliin. Sen tapahtuman jälkeen sain liikkua
yksin metsässä ja osallistua kilpailuihin.”
Toiminta sotiemme aikana
Talvisodan aikana Männistö oli lähettinä VSS-keskuksessa. Hänellä oli keltainen nauha käsivarressaan ja hän kantoi mukanaan kaasunaamaria.
Paikallisen VPK:n torviseitsikon torvet olivat jo ennen sotia jääneet varastoon käyttämättöminä. Niinpä Männistö perusti yhdessä muiden soittotaitoisten poikien kanssa puhallinorkesterin, jonka nimi oli yksinkertaisesti ”Sotilaspojat”. ”Pidimme sunnuntaisin konsertteja ja soitimme usein sankarihautajaisissa sekä valatilaisuuksissa”, Männistö kertoo.
Kaarlo jatkaa kertomustaan: ”Jatkosodan aikana tein usein talkootöitä. Muistan elävästi sen,
että perunannostotalkoiden yhteydessä sai nauttia hyvältä maistuvaa ja ravitsevaa ruokaa.
Keräsimme niin ikään järviruokoja karjatalouden käyttöön sekä osallistuimme 7–8 pojan
ryhmänä mottitalkoisiin.” Motinteosta sai silloin halkojenostoluvan. Halkojahan ei silloin
saanut ostaa ilman erityistä lupaa. Kun muut pojat eivät näitä lupia tarvinneet, Kaarlo sai
käyttöönsä koko ryhmän ostoluvat. Männistön perheellä riitti silloin polttopuita uunien lämmittämiseen.
”Olin sodan vuosina tekemässä ’risupaaleja’, joita käytettiin korsujen sirpalesuojina”, kertoo
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Männistö. Paalit olivat kooltaan noin kahden metrin pituisia ja puolen metrin paksuisia. Ne
suojasivat tehokkaasti korsuja sirpaletuhoilta.
”Kaiken muun toiminnan lisäksi olin jatkosodan aikana aluksi ilmasuojelun tarvitsemana
lähettinä ja sitten lähettinä sekä Suojeluskunnan esikunnassa että paikallisessa ilmatorjunnan johtoyksikössä”, Kaarlo Männistö kertoo. Olipa Kaarlo yhden pilvisen yön ajan vahdissa
ilmatorjuntakonekiväärinkin äärellä.
Männistö osallistui sodan aikana sekä ryhmänjohtaja- että joukkueenjohtajakursseille. Hän
ei kuitenkaan ehtinyt käyttää koulutustaan hyödykseen, mutta oli kertomansa mukaan ylpeä
saamistaan vihreistä merkeistä puserossaan.
Kiltamestarina ja yhteyshenkilönä
Kaarlo Männistö on toiminut Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan kiltamestarina yhtäjaksoisesti vuoden 2003 alusta lähtien. Killan nimikin on sinä aikana
vaihtunut, mutta onneksi kiltamestari ei ole.
Kiltamestarina Männistö on huolehtinut perinnekiltamme toiminnan selkärangan muodostaneiden luentotilaisuuksien järjestämisestä. Hän on hankkinut tilaisuuksiin esitelmöitsijöitä,
joiden esitykset ovat poikkeuksetta olleet erittäin kiinnostavia. Hän on niin ikään huolehtinut
näiden tilaisuuksien yhteydessä tapahtuvasta kahvi- ja munkkitarjoilusta.
Lukuisat kiltamme suorittamat retket mielenkiintoisiin kohteisiin ovat myös olleet Kaarlon
järjestämiä samoin kuin pikkujoulutkin. Hän on osallistunut niin ikään kiltamme ”suurien
tapahtumien” toteuttamiseen Taivaskalliolla.
Kaarlo Männistö on jo vuosien ajan toiminut kiltamme ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n välisenä yhteyshenkilönä. Yhdessä muiden jäsentemme kanssa hän on ollut kantamassa sotaveteraanien lippua Mannerheimin patsaalla järjestetyissä, vuosittaisissa tilaisuuksissa. Hän on myös ollut useita kertoja avustajana veteraanipiirin järjestämissä tilaisuuksissa.
Kaarlon jouluohjelmaan on monien vuosien ajan kuulunut seisominen kunniavartiossa
Hietaniemen hautausmaan sankariaukiolla. Kunniavartion muodostaminen kiltamme
jäsenistä ei kuitenkaan enää onnistu. Siksi hänen joulunsa on tänä päivänä sisällöltään
suuresti muuttunut.
Ikävuodet eivät ole juurikaan Kaarlo Männistöä muuttaneet. Aina yhtä tarmokkaana hän hoitaa edelleen tehtäviään killassamme ja ansaitsee siitä suuret kiitoksemme.
Olli Sorvettula
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Talvisodan muistotilaisuus marsalkka Mannerheimin patsaalla 30.11.2017
Pääkaupunkiseudulla toimivat veteraanijärjestöt kokoontuivat perinteiseen talvisodan syttymisen muistopäivän viettoon Marskin patsaalle 30.11.2014 järjestäjinä
Helsingin kaupunki, Helsingin varuskunta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt.
Tilaisuuden alussa veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen liput järjestäytyivät patsaan eteen, minkä jälkeen Kaartin soittokunta esitti Sulho Rannan sävellyksen
Oi kallis Suomenmaa. Eversti Ahti Kurvisen puheen jälkeen laskettiin seppele
marsalkka Mannerheimin patsaalle. Kaartin soittokunta esitti Suomalaisen ratsuväen
marssin 30-vuotisessa sodassa, ja tilaisuus päättyi sotilaspastori Risto Kurkisen
lähetettyä seppelepartion sankarihaudoille.

Hyvää ja rauhallista joulua
sekä
onnellista uutta vuotta
lukijoilleen
toivottaa
Kiltaviestin toimitus
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Syysretki Kansalliskirjastoon
Helsinki tarjoaa niin mielenkiintoisia uusvanhoja kohteita, ettei ole välttämätöntä lähteä aina
retkeilemään matkojen taakse. Kansalliskirjasto, vuoteen 2010 Helsingin yliopiston kirjasto,
on läpikäynyt historiansa suurimman peruskorjauksen ja hiljattain uudelleen avattu kaikelle
kansalle, joten se oli erinomaisen mielenkiintoinen retkikohde kiltamme jäsenille. Kiinnostuneita olikin niin paljon, että joukko jouduttiin jakamaan kahtia, mikä perjantai-iltapäivänä oli
aiheuttaa opasongelman. Kokoonnuimme kirjaston kahvilaan, mutta opastus alkoi henkeäsalpaavan kauniista kupolisalista. Oppainamme toimivat Kirsi Aho ja Suvi Kingsley.
Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto. Sen näkyvin osa on Carl
Ludwig Engelin suunnittelema päärakennus, joka rakennettiin vuosina 1840–1845 osaksi
Senaatintorin empirekokonaisuutta. Sitä pidetään Engelin arvostetuimpana ja parhaiten säilyneenä työnä. Kirjastoa on laajennettu 1906, jolloin valmistui Gustaf Nyströmin kirjavarastoksi suunnittelema Rotunda. Vuosina 1844–1846 kemian ja anatomian laitokseksi rakennettu, Jean Wiikin suunnittelema Fabiania-rakennus on vuodesta 1998 ollut kirjaston käytössä.
Arkkitehtonisesti arvokas rakennuskokonaisuus luo puitteet ainutlaatuisille kokoelmille,
jotka ovat kaikkien käytettävissä. Kirjastolla on arvokkaat perinteet, mutta se ei ole jäänyt
niiden vangiksi, vaan on ottanut rohkeasti ja ennakkoluulottomasti käyttöönsä nykyajan tekniikan suomat mahdollisuudet.
Kansalliskirjaston tehtäväkenttä on laaja ja tehtävistä määrätään muun muassa yliopistolaissa
sekä laissa kulttuuriaineistojen tallentamisesta ja säilyttämisestä. Päätehtävä on vastata
kansallisen julkaisuperinnön ja kokoelmien kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja
käyttöön asettamisesta. Kokoelmissa on noin kolme miljoonaa kirjaa ja lehteä sekä saman
verran muuta aineistoa kuten käsikirjoituksia, karttoja, nuotteja, levyjä, julisteita ja pienjulkaisuja. Kansalliskokoelma on karttunut lakiin perustuen yli 300 vuotta. Vanhimmat painetut julkaisut ovat vuodelta 1488. Viime vuosina aineistojen digitointi on mahdollistanut
aineistojen käytön missä, koska ja kenelle tahansa.
Kansalliskirjasto on koko kansallisen kirjastokentän keskeinen toimija. Se tekee yhteistyötä
museoiden ja arkistojen kanssa. Kansallisen ohessa kansainvälinen yhteistyö on olennainen
osa kirjaston toiminnasta. Runsaat sata vuotta autonomisena osana Venäjän keisarikuntaa
kartutti kansalliskirjastollemme vuosina 1820–1917 vapaakappaleina ainutlaatuiset slaavilaiset kokoelmat, joista osa on vain Suomessa säilyneitä harvinaisuuksia. Vielä pitää mainita
kirjaston 30 erikoiskokoelmaa, joista monet ainutlaatuista eurooppalaista kulttuurihistoriaa.
Esimerkkeinä mainittakoon A. E. Nordenskiöldin kartografinen kirjasto, Monrepos’n kartanon kirjasto, Reenpään kokoelma, Japonica-kokoelma, Hebraica-kokoelma sekä lasten- ja
nuortenkirjallisuuden Brummeriana-kokoelma. Käsikirjoituskokoelmista vanhimmat ovat
keskiaikaisia pergamenttifragmentteja.
Kansalliskirjastossa on toistasataa hyllykilometriä aineistoja, joiden säilyttämiseen tarvitaan
valtavat tilat. On selvää, että ne ovat huippusuojattuja eikä luoliin pääse tutustumiskäynneille. Me näimme kaikkein kauneimmat osat. Nautimme kerman ja kirsikan! Kierros siis
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Kansalliskirjastossa oppaana toimiva Kirsi Aho selostamassa syysretkeläisille kirjaston vaiheita eteläsalin lehteriltä.

Alkuaan kirjavarastoksi 1900-luvun alussa suunniteltuihin Rotundan pyöreisiin teräsbetonirakenteisiin
tutustuttiin kirjastokierroksen lopuksi.
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alkoi kupolisalista, jonka värimaailma on henkeäsalpaava. Alkuperäisistä maalauksista on
vastannut koristemaalari C. H. Carlsson. Eri tieteenaloja kuvaavat lunetit ovat taiteilija
Severin Falkmanin luomuksia. Falkmania arvosteltiin jo omana aikanaan ankarasti
”näytelmällisyydestä” ja lunettien tilalle oli muita suunnitelmia, mutta edelleen nämä
allegoriat koristavat kattoa ja seiniä. Siirryimme pohjoissaliin, joka on nykyään tutkijasali.
Siellä on Falkmanin Teologia korvattu Magnus Enckellin Kulta-aika-teoksella. Koska tutkijat eivät luonnollisesti pidä häiriötekijöistä, nousimme mahdollisimman pian lehterille, mistä
pääsimme huimien hyllyjärjestelmien välistä eteläsalin lehterille. Pääsimme läheltä ihailemaan upeita ”marmoripylväitä”. Ne ovat todellisuudessa puuta, jonka koristemaalarit ovat
mestarillisesti kuvioineet marmoriseksi. Saimme havaita ja kuvitella pienen osan siitä valtavasta työstä, mitä nykyajan palo-, LVI-, turvallisuus-, tieto- ym. tekniikat vaativat, kun niitä
upotetaan vanhaan arvorakennukseen. Kaiken tekniikan ohessa maalaus- ja stukkopintojen
puhdistuksessa on käytetty myös sylkeä ja ranskanleipää.
Pääsimme vielä tutustumaan Rotundaan, jonka rakentamisessa käytettiin 1900-luvun alussa
uutta teräsbetonitekniikkaa. Rotundan tehtävä kirjavarastona edellytti mahdollisimman kehittynyttä paloturvallisuutta. Niinpä nyt saamme ihailla upeita teräsrakenteita ja koristeellisia
kierreportaita. Varsinainen betonitekniikka on tietysti piilossa.
Lopulta kokoonnuimme vielä pieneen kokoussaliin eräänlaiselle täydennysluennolle. Kovin
paljon ei kysymyksiä esitetty. Lieneekö kiipeily kapeissa portaikoissa ja niska kenossa
tähyileminen kattojen korkeuksiin väsyttänyt joukot. Vain harvat enää jaksoivat tutustua
kellarin näyttelyihin. Niihin tosin pääsee koska vain kirjaston aukioloaikoina ja kahvilakin
on avoinna kaikille. Joten siellä voi piipahtaa tutustumassa vaihtuviin näyttelyihin.
Jälleen kerran meillä oli kiinnostava ja arjesta ylös kohottava syysretki. Kiitos kaikille!
Marika Porras
Lähteet: www.kansalliskirjasto.fi/extra/Rakennushistoriaselvitys; 1640 Kansalliskirjasto –
esite
Kansalliskirjaston kokoelmia ja sisältöjä netissä:
finna.fi
kansalliskirjasto.finna.fi
digi.kansalliskirjasto.fi
doria.fi
verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Kauko Korpela, Aarne Nordberg ja Olavi Savia
Me vain asumme täällä,
emme omista mitään.
Silti se on meidän;
saamme osamme
valosta
vaeltaessamme valmiin kauneuden läpi.
Kaikki on annettava pois,
taakatkin
nostetaan sydämeltä
lempeästi, varovasti suru pyyhitään
kuin unohtunut uni.
Vain rakkaus jää, täydellinen valo.
Pia Perkiö: Kun kaikki on toisin
MERKKIPÄIVIÄ
90 VUOTTA
Hämäläinen Pentti
Kosonen Erno
Lahtinen Heikki
Ojala Martti
Wahlgren Otto
Wialen Bengt
Ylhä Jorma

85 VUOTTA
19.2.2017
10.2.2017
11.2.2017
8.3.2017
16.1.2017
24.3.2017
2.1.2017

Hiltunen Asser
Lahti Torsti
Mankki Jorma

Arkiset polkuni kukkivat
talvellakin,
ystävyyden merkit siunauksina
kirkastavat päivän.

10.1.2017
10.3.2017
17.2.2017

Joulua lapsi lähti innolla etsimään
viaton vilpittömyys suurissa silmissään.
Mahtaako juhla tulla tonttujen pajasta?
Eikö jo marketista hohde sen kajasta?
Löytyyhän se, jos hankkii kaikkea kallista?

Ei iloon tarvita paljon.
Välimatkat eivät merkitse mitään
kun siunaus liikkuu.

Lapseni, etsikäämme oljilta tallista!

Pia Perkiö: Täynnä elämää

Anja Karkiainen: Täynnä kiitosta
Vanhana minä kaipaan
sitä mikä kerran oli,
vaikka en ymmärtänytkään
että se oli mitä oli
juuri sillä kertaa.
Lars Huldén
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Wähäjoulu on iloinen tapahtuma
Arkihuolesi kaikki heitä, mieles nuorena nousta suo!
Wähäjoulu jo kutsuu meitä taasen muistojen suurten luo.
Wähäjouluna, lauantaina 26. marraskuuta saavuimme hyvissä ajoin Lauttasaareen Maanpuolustuksen Uudenmaan aluetoimiston luo. Olihan tie tuttu viime vuodesta, jolloin sen
sotilaskodista oli saatu juhlallemme ”väistötila”. Ihmettelimme tosin hieman, kun wähäjoulubussilla tuntui tulevan kovin vähän väkeä. Eivät kai sotilaspojat ja pikkulotat olleet
pelästyneet sateista ja tuulista säätä? Juhlamieli syttyi kuitenkin, kun iloinen sotilaskotisisar
toivotti meidät jo ulko-ovella tervetulleiksi.
Oman kiltamme jäsenten lisäksi oli mukaan perinteisesti kutsuttu myös Sotilaspojat 1941–
1944 ja Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor. Meitä oli tarkoitus
olla kaikkiaan vähän yli neljäkymmentä. Juhlasalissa kiltamestarimme Kaarlo Männistö laski
huolestuneena saapuneiden määrän. Kovin monta oli vielä poissa. Eikä myöskään lauluyhtye
Herkkukurkut ollut paikalla ilahduttamassa meitä. Syyt juhlijoiden puuttumiseen selvisivät.
Metroliikenteessä oli ollut katkos, joten osa myöhästyi yhteisbussista. Juhlapaikan ovet olivat menneet hätälukitukseen, jolloin niitä avaamaan tarvittiin kaksi reipasta sotilaspoliisia.
Noin tunnin kuluttua juhlan varsinaisesta alkamisajasta puheenjohtaja Hannu Saloniemi saattoi toivottaa meille kaikille hauskaa wähäjoulua.
Sotilaskotisisaret olivat koristelleet juhlasalin jouluhenkiseksi, mikä osaltaan loi lämpimän
tunnelman lumettomana, pimeänä marraskuun iltana. Ja heidän kattamansa joulupöytä sai
lopullisesti mielet kohoamaan. Kalapöydän herkkuja piti ahmia osaksi vain katseella, kun
tilaa oli vielä säästettävä kinkulle ja perinteisille peruna-, porkkana- ja lanttulaatikoille. Ja
kahvin kanssa saimme nauttia joulutortuista ja pipareista. Onneksi varsinainen joulu on vasta
kuukauden päästä, niin että ehdimme taas alkaa kaivata jouluruokia.
Lauluyhtye Herkkukurkutkin oli päässyt paikalle ja ilahdutti meitä kahteen otteeseen
kauniilla joululauluilla. Yhtye päätti esiintymisensä lauluun Joulu on taas, josta oli tehty
hauska hulluttelu.
Juhlaväkeä oli pyydetty tuomaan mukanaan ”jotain arpajaisia varten”, mikä kuuluu wähäjoulun traditioon. Maija Vaarnavuo ja Riitta-Liisa Kaskirinne myivät tarmokkaasti numeroituja
arpalippuja, ja onni suosi joitakin usealla voitolla. (Itse sain rasian Fazerin vihreitä kuulia,
joka on minun traditionaalinen joulukarkkini. Kiitos!) Olli Sorvettula puolestaan toimi huutokauppiaana ja sai myytävät herkut ihan mukavasti kaupaksi.
Kuinka hyvin viihdyimme tuttavien ja ystävien seurassa nämä muutamat wähäjoulun tunnit,
näkyi osanottajien kasvoista ja kuului äänistä. Suurkiitos järjestäjille ja lämmintä talviaikaa
kaikille.
Kylmä voisko nyt olla kellä, Wähäjoulu kun ollut on.
Veteraanin mieltä ei kaamos vaivaa, kauniit muistot sen lämmittää.
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Liisa Maunula

Wähäjoulujuhlijat jouluateriaa nauttimassa.
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Helsingin jouluvalot
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Kuva: Kaupunginmuseo

Raimo Berkan kertoo pimennetystä Helsingistä sodan aikana. Sota- ja pula-aika katkaisivat moneksi vuodeksi joulukatuperinteen Helsingissä. Vuonna 1930 Kluuvikatu avattiin joulukaduksi Tukholmasta saadun
mallin mukaan. Ensin sitä koristivat vain kuusenhavuköynnökset. Lamavuosina ei joulukatua avattu. Vuonna
1935 lisävaloa ja juhlavuutta toivat tervapadat, valonheittimet ja soihdut. Vuonna 1937 köynnöksiin lisättiin
joulukellot ja 1938 lumihiutaleet.
Sota-ajan pimeitten joulujen jälkeen vuonna 1948 Helsingissä avattiin peräti kuusi joulukatua. Silloin jo
Aleksilla nähtiin A-kirjaimen muotoiset valot. Siitä vakiintui Aleksin joulutunnus. Vuodesta 1949 Aleksi on
ollut Helsingin virallinen joulukatu.

Toimintaa kevätkaudella 2017
Esitelmät entisen suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00.

Keskiviikko 18.1.

Lotta Svärd -järjestöstä työmaahuolloksi 1944.
Asiantuntija Susanna Koski.

Keskiviikko 1.2.

Nationalismi.
Toimittaja Heikki Aittokoski.

Keskiviikko 15.2.

Tulemmeko toimeen Venäjän kanssa?
Suurlähettiläs Hannu Himanen.

Keskiviikko 1.3.

Hitler – vihapuheen mestari.
Toimittaja Katarina Baer.

Keskiviikko 15.3.

Helsinki 1918.
Professori Laura Kolbe.

Keskiviikko 5.4.

Esitelmöitsijä ja aihe ilmoitetaan seuraavassa Kiltaviestissä.

Torstai 20.4.

Killan kevätkokous kello 13 Agricolan kirkon kryptassa.
Katso erillinen kokouskutsu seuraavassa Kiltaviestissä.

Keskiviikko 17.5.

Killan kevätretki: Viaporin kapina ja pamaus 1902.
Tarkemmat tiedot seuraavassa Kiltaviestissä.
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

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

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

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

