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Kerromme lukiolaisille sotilaspojista ja pikkulotista
Historiaa ja nykyisyyttä
Etsimme vuoden 2007 aikana kuumeisesti keinoja päästä lähelle nuorisoa kertoaksemme heille sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta sodan ja rauhan aikana. Keskustelimme aluksi mahdollisuudesta esittää
viestimme alokkaille heille järjestettävän ”saapumistilaisuuden” yhteydessä.
Meille avautui mahdollisuus päästä tavoitteeseemme, kun tapasin silloisen Etelä-Suomen sotilasläänin
komentajan Jaakko Oksasen eräässä veteraanitapahtumassa. Tapaamista seuranneessa puhelinkeskustelussa
hän kehotti ottamaan yhteyttä eversti Esko Vainioon, joka sitten ohjasi meidät kääntymään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puoleen. Siitä kiltamme menestyksekäs nuorisoon kohdistuva perinnetyö alkoi.
Tapasimme Pekka Tuomiston kanssa vuoden 2008 alussa piiripäällikkö Mauri Väänäsen Santahaminassa.
Hän on myös Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö. Sovimme, että tulisimme esitelmöimään kuvin
ja sanoin Helsingin seudun lukiolaisille järjestettäville turvakursseille. Vaikka meillä oli aluksi sanojemme
tueksi vain kalvoja, joiden näkyvyys oli varsin heikkoa, saimme viestimme kuitenkin välitetyksi. Piiripäällikkö Väänänen toi Kiltaviestissä 2/2008 ilmi myönteisen kantansa esiintymiseemme. Siitä lähtien olemme
olleet mukana suomenkielisiä lukiolaisia koskevan kurssiohjelman toteuttajina kahdesti vuodessa.
Ruotsinkielisille lukiolaisille järjestetään vuosittain yksi syksyisin pidettävä kurssi, jossa esitelmöitsijän on
oltava sujuvasti ruotsia puhuva henkilö. Pyysimme ruotsinkielisen veljeskiltamme nimeämään jäsenistöstään
sellaisen, joka voisi ottaa vastuulleen sotilaspojista ja pikkulotista kertomisen turvakursseilla. Kilta kuitenkin
katsoi tuolloin, ettei heidän jäsenistössään ole henkilöä, joka voisi ottaa tehtävän vastaan. Niinpä oman
kiltamme varapuheenjohtaja Arne Lindholm, entinen sotilaspoika hänkin, lupautui kouluttajaksi lukiolaisten
ruotsinkielisille turvakursseille.
Arne Lindholmin tehtävä on ollut eräiltä osin hankalampi kuin meidän Santahaminassa toimivien. Luentotilat ovat olleet ahtaat ja välineistö puutteellinen. Samalle kurssille on jouduttu pitämään kaksi eri luentoa,
koska koko kurssi ei mahdu samanaikaisesti tilaan, joka on kurssin käytettävissä. Tänä syksynä erillisiä
luentoja oli jopa kolme samalla kurssilla. Hän ansaitsee lämpimät kiitokseni.

Kurssien sisältö ja koulutuksen henki
Kursien ohjelma ja käytännön toteutus ovat aivan kuin kopioita sotilaspoikien koulutussisällöstä ja harjoitustavoista. Kuri on tiukkaa ja sotilaallista. Maastopuvut, ripeä liikkuminen ja tottelevaisuus tekevät havainnoijaan suuren vaikutuksen. Keskinäinen nahistelu ja tilaisuuden häiritseminen on erittäin harvinaista, vaikka
nuoria kuulijoita on auditoriossa samanaikaisesti yli kaksi sataa. Kurssin aikana ollaan ja eletään maastossa
sekä harjoitellaan ampumaan pienoiskiväärillä. Kurssin kouluttajat ovat kokeneita ja omistautuneita
tehtäväänsä.
Olisikohan kaikkien etu, että kurssi olisi pakollinen kaikille lukiolaisille? Pojat voisivat tytöiltä oppia toimeliaisuutta ja tehokkuutta.

Kurssien ja osanottajien määrät
Kurssien osanottajista suuri osa on tänä päivänä tyttöjä. Kursseja on seitsemän vuoden aikana pidetty yhteensä 21 kappaletta. Yhteinen osanottajamäärä on ollut vuosittain noin 480. Kaikkia lukiolaisia, jotka haluavat osallistua kursseille, ei voida ottaa vastaan käytännön syistä. Olemme seitsemän vuoden aikana tavoittaneet lähes 3 500 nuorta suomalaista. Olemme saavuttaneet tavoitteemme.
Hyvää ja onnellista joulua sekä valoisaa uutta vuotta!
Olli Sorvettula
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Killan syyskokous

Vasemmalta Olli Sorvettula, Arne Lindberg, puheenjohtaja Ethel Sandström, ruotsinkielisen killan hallituksen jäsen Yngve Sundqvist ja ruotsinkielisten lukiolaisten turvakurssien johtaja Axi Holmström.
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Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 20.11.2014 Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
Paikalla oli 32 jäsentä. Tilaisuuden alkajaisiksi nautittiin vanhan tavan mukaan sotilaskotisisarien tarjoamat
munkkikahvit.
Ennen kokouksen alkua killan puheenjohtaja Olli Sorvettula ja varapuheenjohtaja Arne Lindholm luovuttivat lukiolaisten turvakurssien pitäjinä killan plaketin ruotsinkielisten turvakurssien johtajalle, reservivänrikki
Axi Holmströmille. Hän sai myös Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor puheenjohtajalta Ethel Sandströmiltä kirjalahjan.
Killan puheenjohtaja Olli Sorvettula avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kari,
joka kutsui sihteeriksi Maija Vaarnavuon. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Sten
Bärlund ja Risto Laakso.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vahvistettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Kumpikin on esitetty Kiltaviestissä 3/2014. Killan tulot koostuvat valtaosin
jäsenmaksuista. Kokous vahvisti jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa jäseneltä, 50 euroa pariskunnalta ja
ainaisjäseneltä 180 euroa.
Hallituksen jäsenten lukumäärä on sääntöuudistuksen jälkeen puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Erovuoroisista
jäsenistä Jarmo Korhonen, Kaarlo Männistö ja Pekka Saloranta valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Riitta-Liisa Kaskirinne ja Maija Vaarnavuo ilmoittivat jättävänsä hallituspaikkansa. Toiminnantarkastajiksi
valittiin Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg, varalle Sten Bärlund ja Risto Laakso. Killan puheenjohtaja kiitti
Maija Vaarnavuota killan hyväksi tehdystä työstä ja ojensi hänelle kukkakimpun.
Lopuksi pidettiin hiljainen hetki viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen muistoksi.

Marskin patsaalla 30.11.2014
”Arvoisat veteraanit!
Tänä aamuna, poikani, lähden
kohti tuskien rintamaa.
Sinun, äitis ja veljies tähden
minut kutsuvi isänmaa.
Näin kuvasi tuntojaan Väinö Havas, Kivijärven kirkkoherra, kansanedustaja, pojilleen kohdistamassaan
runossa Testamentti pojalleni. Uskon, että samoilla ajatuksilla te, arvon veteraanit, kerran lähditte, kun isänmaa oli vaarassa.
Sota vaati äärimmäisen kovan hinnan. Sen jäljet näkyvät kymmenissä tuhansissa sankariristeissä. Uhrin
ansiosta lippu liehuu.
Minut kerran kun kantavat luokses,
risti sormes ja ole mies!
Kävi, poikani, näin sinun vuokses
minä viitoitin miehen ties.
Väinö Havas itse koki sankarikuoleman jatkosodan ensimmäisten viikkojen aikana. Näin te veteraanit viitoititte meille itsenäisen ja vapaan isänmaan tien.
Kunnia teille ja koko sodan ajan sukupolvelle!”
Näillä sanoilla Risto Kaakinen, Hämeen rykmentin (1.1.2015 alkaen Kaartin jääkärirykmentin) sotilaspappi
lähetti 30.11.2014 seppelpartion marsalkka Mannerheimin patsaalta Hietaniemen sankarihaudoille.
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Marraskuu 1939 – talvisodan ensimmäinen päivä
Mustalahden koululla
Taivallus Mustalahden koululle naapurin Maija-Liisan kanssa alkoi jo aamuhämärissä. Hänen kotinsa oli lähellä
joen suussa, yhtiön tuuhean koekuusimetsän takana. Koulumatka oli kolme kilometriä. Muita rakennuksia ei sillä
matkalla näkynytkään. Polku myötäili joen ja järven rantaa järven halkaisevan Pitkäniemen kohdalle, jossa siihen
yhtyi pääkylältä tuleva hevostie. Sekin muuttui kapeaksi ja kiviseksi johtaen koululaiset järven äärimmäisen lahden
perälle. Mustalahden koulu oli pieni, kaksiopettajainen, joten opettajat työllistivät kaksi tai neljä luokkaa samanaikaisesti. Ensimmäisellä luokalla meitä oli vain viisi.
Koulupäivän alussa opettaja tuli itkien luokkaan radionsa äärestä. Siellä oli kerrottu, että sota oli syttynyt ja että
Neuvostoliitto oli pommittanut Helsinkiä. Opettaja käski meidän mennä heti kotiin.
Itkevä opettaja, aikuinen, herätti huolestumista ja pelkoa sodasta. Mitähän se mahtoi tarkoittaa, kun koulussakaan ei
enää voinut olla? Vasta kotimatkan puolivälissä tajunta alkoi toimia. Olin juossut yksin koulusta jo puolet matkasta
ja seisahduin ikään kuin ison yksinäisen kuusen pysäyttämänä. Havahduin huomaamaan, että olin juossut voimistelutossut kädessä. Panin ne reppuun ja hiljensin vauhtia.
Talvisota oli syttynyt. Sitä tapahtumaa edusti lehtimetsän keskellä tuo surullisen näköinen kuusi, jonka oksat viistivät maata. Marjamatkoilla, vielä vuosia jälkeenpäin, kuusi palautti mieleeni sen päivän tunnelmat. Kuinka ihmeellinen ihmisen muisti onkaan. Kotona odotteli sodan alkamista ennustellut Myllykosken täti vielä nimettömän
poikavauvansa kanssa, äiti sekä mummo, äidinäiti. Heidän tekemisensä ja tunnelmansa ei jäänyt mieleen, vain
itkevä opettaja ja yksinäinen kuusi.
Saman päivän iltana Armin piti tulla koululle Helsingistä. Yläkoulun opettaja, Aili Pukkila, oli hänen tätinsä. Armi
oli aina silloin tällöin opiskellut Mustalahden koulussa ensimmäisellä luokalla. Hän näkyi koulukuvissakin. Sotaa
ennakoitiin jo varhain ja siksi kai lapsia lähetettiin maalle turvaan. Ainakin sotaan oli varustauduttu. Eläkeikäinen
isänisänikin oli pitkään puurtanut linnoitustöissä Kannaksella.
Seitsemänvuotias Armi ei ennättänyt matkustaa maalle. Hän kuoli pommituksessa Lasipalatsin luona, aivan Helsingin ydinkeskustassa, tuona marraskuun 30. päivänä vuonna 1939. Hän oli ollut lähdössä evakkomatkalle kuten
monet muutkin helsinkiläiset. Armi Hillevi nimettiin lehdissä talvisodan ensimmäiseksi siviiliuhriksi.

Kuva: Oili Kinnusen kuva-arkisto

Oili Kinnunen
Kirjasta Amalia matkalla maailmalle (2009)
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Pukkilan eli Mustalahden alakoulu syksyllä 1939. Takana opettaja Impi
Pekkalin, vas. kirjoittaja Oili Kinnunen. Kuvan keskellä toisessa rivissä
Armi Hillevi Metsäpelto, joka sai surmansa talvisodan sytyttyä ilmapommituksissa Helsingin linja-autoasemalla marraskuun 30. päivänä 1939.

Annikki Kaukoranta muistelee
Syksyinen iltapäivä kului huomaamatta, kun haastattelin Annikki Kaukorantaa hänen kodissaan
Etelä-Haagassa. Annikilla on ollut rikas elämä, monipuolisia harrastuksia ja kyky kertoa niistä
elävästi.
Annikki Jussari syntyi Lahdessa, eli varhaislapsuuden Järvelässä, mutta muutti jo ennen koulun
aloitusta Helsinkiin. Annikki pitää itseään ”helsinkiläislikkana”. Vanhemmat toimivat vastuullisissa tehtävissä suojeluskunnassa ja Lotta Svärdin paikallisosastossa. Oli selvää, että myös
perheen nuoriso löysi tiensä samoihin tehtäviin.
Annikki toimi pikkulottana muutaman vuoden, kunnes ikä salli liittyä lottien riveihin vuonna 1942. Pääsääntöisesti hän toimi muonituslottana, mutta paljon muutakin hän ehti ja joutui
tekemään. Aina, kun aikaa muulta toiminnalta jäi, oltiin tekemässä siteitä. Sidetarve oli huutava
varsinkin jatkosodan alkuvaiheessa ja vuoden 1944 aikana. Sideharsosta leikattiin ja rullattiin
käsin siteitä erilaisiin tarkoituksiin. Rullat ja taitokset pakattiin ohueen ruskeaan paperiin. Kaiken käytännön työn ohella myös normaali järjestötoiminta Helsinki 14 -lottaosastossa jatkui
Suomalaisen yhteiskoulun tiloissa Nervanderinkadulla. Päällimmäisenä muistona lottatyöstä on
mieleen jäänyt kolme dramaattista tapahtumaa; Ruotsiin evakuoitujen ”sotalapsien” saattaminen
Turusta Haaparantaan, Porkkalan evakuointi ja viimeinen muonittajakurssi.
Kevättalvella 1943 Annikki sai käskyn lähteä Turkuun lasten saattajaksi. Litterat annettiin ja
seuraavana aamuna piti lähteä kello kuuden junalla. Sitä ennen piti kuitenkin mennä suojeluskuntatalolle käärimään siteitä. Sitä hommaa kesti puoleen yöhön. Nukkuakin olisi pitänyt ja
reppu pakata, mutta mistä saisi kyydin pitkähkölle kotimatkalle pimeässä kaupungissa keskellä
yötä? Onneksi paikalle sattui avulias sotapoika häkäpönttöautoineen. Turussa oli määrä ilmoittautua Keskon varastolla, mistä lapset kuljetettiin rautatieasemalle. Annikilla ei ole tietoa, miten
paljon kuljetettavia lapsia oli, mutta paljon junassa oli vaunuja, joihin lapset jaettiin. Jokaisessa
vaunussa oli kaksi lottaa huolehtimassa lapsista. Muonituksen hoitivat sotilaat. Kun lapset oli
saatu junaan, ovet lukittiin turvallisuuden vuoksi, mutta silloin viimeisetkin lapset oivalsivat,
että äiti jäisi asemalle. Lasten hätä koskettaa vieläkin. He itkivät ja huusivat, hakkasivat ikkunoita ja ovia. Samaa tekivät asemasillalle jääneet äidit. Ei kaksi lottaa voinut lohduttaa yhtä
aikaa kaikkia lapsia. Useimmat rauhoittuivat vasta kun armelias uni otti hoiviinsa. Matka kesti
kauan, useita päiviä. Ensimmäinen yö vietettiin pysähdyksissä Tampereen ratapihan ulkopuolella metsikön suojassa pimennetyissä vaunuissa. Kerrankin muonituslotta oli muiden muonitettavana. Erityisesti on mieleen jäänyt annostu-pakat, kolme kappaletta, jotka voi vaihtaa kolmeen
sokeripalaan.
Haaparantaan päästyä lapset luovutettiin ruotsalaisille lotille ja vastaanottoviranomaisille. Luovutus tapahtui todella tarkkojen sääntöjen ja moninkertaisten tarkastusten mukaan. Ruotsalaiset
lotat tarjosivat suomalaisille saattajille sekä lääkintäkapteenille ja -vänrikille hyvää ruokaa sekä
lisäksi 5 kruunua pieniä ostoksia varten. Rahalla Annikki osti kaksi rasi-aa sakariinia diabetestä
sairastavalle veljelleen tuliaisiksi. Annikki oli totellut käskyä ja sul-kenut rahansa suljettuun,
nimellä varustettuun kuoreen, joka jäi matkan ajaksi Suomeen. Rutinoituneemmat saattajat olivat varautuneet paremmin Ruotsin tarjoamiin ostosmahdollisuuksiin. Yksi juttu häntä ihmetyttää ja harmittaa vieläkin: Miksei samassa junassa palvelleita sotapoikia huomioitu samoin kuin
heidät lotat ja upseerit?
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Syksyllä 1944 solmitun välirauhansopimuksen yllätysmomentti oli vaatimus Porkkalan luovuttamisesta Neuvostoliitolle vuokralle. Evakuointiin annettu aika oli kymmenen vuorokautta,
joista ensimmäinen oli pitkälle kulunut, kun tieto kansalle saatiin. Vuosi sitten vie-railimme
Porkkalassa, jolloin opas kertoi juurta jaksain, miten kaoottinen tilanne oli. Pork-kalaan haalittiin vapaaehtoisia avustamaan evakuoinnissa, erityisesti sadonkorjuussa. Lotta-osastojen puheenjohtajat soittelivat jäsenilleen ja antoivat ohjeita, minne mennä. Jokaisen piti ottaa reppuunsa
muun lisäksi patjapussi. Viikon ajan Annikki ystävineen nosti perunoita eri tiloilla. Hän muistaa,
että jokaiseen säkkiin kiinnitettiin vanerinen osoitelappu, jossa oli perunoiden omistajan tai tilan
nimi. Sitä hän hieman epäilevänä mietti, kuinkahan moni perunasäkki siinä kaaoksessa todella
päätyi oikealle omistajalle. Kaupunkilaislotalla oli monot jalassa, mutta syyssavisella pellolla
ne olivat pian märät ja savesta painavat. Talkoolaisten ruokahuolto ei oikein toiminut. Eräänä
päivänä he saivat tietää, että kolmen kilometrin päässä on kenttäkeittiö, josta saisi hernekeittoa.
Sinne he marssivat vain kuullakseen, että soppa oli loppunut ja keitintä jo pestiin. Vettä ja vanikkaa sentään oli saatavana. Niillä eväillä käveltiin takaisin jatkamaan perunannostoa. Porkkalan tyhjennys loppui heidän osaltaan karjankuljetukseen. Helsinkiläistyttöä hirvittivät lehmien
sarvet. Onneksi hän sai paimennettavakseen nupopäitä lehmiä. Ne piti saada nopeasti pois alueelta, jolta johtava silta suljettaisiin kello 12 samana päivänä. Lehmät saatiin omalle puolelle
ajoissa ja luovutettiin keräyskeskuksena toimivalle maatilalle. Saattajat olivat nälkäisiä ja lehmät janoisia. Saattajille löytyi vanikkaa ja kananmuna, lehmille vettä. Siihen loppui Porkkalan
evakuointi heidän osaltaan.

Viimeinen lottien muonittajakurssi 23. marraskuuta 1944. Kuvassa lottakurssin johtaja Ines Helminen
keskellä, kouluttaja Hilja Huttunen hänestä ensimmäinen oikealla ja vasemmalla kurssin vääpeli Annikki
Jussari, myöh. Kaukoranta.
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Vaikka välirauha oli jo solmittu, lotat jatkoivat toimintaansa uudessa tilanteessa. Osaavia
muonittajia aina tarvitaan, joten Apollon yhteiskoululla aloitettiin muonituslottien peruskurssi
9.11.1944. Kurssin johtajana toimi Ines Helminen ja kouluttajana Hilja Huttunen. Kurssin
vääpeli oli Annikki Jussari. Vääpelin tehtäviä voisi kertomuksen perusteella verrata vanhaan
armeijan sisäpalveluohjesääntöön. Vääpelin varustukseen kuului pilli, joka ryhmäkuvassa hyvin
näkyy. Kurssi päättyi 23.11.1944. Samana päivänä saatiin tieto Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisesta. Koko kurssi marssi lottapuvuissa ”juhlimaan” kurssin ja lottatyön päättymistä ravintola Eliteen. Kertojan äänestä kuulin, että surujuhla se oli.
Jussarin perheen kolme poikaa oli haavoittunut ja he olivat sotasairaaloissa eri puolilla maata.
Rauhan tultua perhe joutui Valpon tutkijoiden silmätikuiksi. Heidän vintilleen oli evakuoitu
lottien arkistoa ja irtaimistoa, jota eräänä päivänä tultiin etsimään. Koti oli jo tarkastettu hyvin,
joten tutkijat tiesivät mennä vintille. Eipä sieltä mitään löytynyt, sillä Annikki oli saanut edellisenä päivänä vihiä tulevasta tarkastuksesta, joten perheen miesväki ehti yön aikana siirtää
tavarat kauas maaseudulle piiloon. Jo kuukausia aiemmin oli heidän puhelimensa joutunut kuunteluun. Siitäkin oli tieto vuotanut heille, joten puhelimessa ei puhuttu arkoja asioita. Senaikainen
puhelimen salakuuntelu oli kai varsin alkeellista, koska puhelimesta kuului selvä napsahdus
kuuntelulinjan auettua. Tämä johti tietysti siihen, että välillä perheen nuoriso ”antoi tietoja” eli
harhautti kuuntelijaa.
Kun lottatyö päättyi, Annikki suuntasi tarmonsa partiotyöhön vuonna 1946. Viestitytöt oli silloin
Suomen suurin partiolippukunta, jossa pelkästään tonttutyttöjä (nuorimpia) oli noin 250. Annikki toimi vuosia nimenomaan tonttutyttöjen ohjaajana, mutta kyllä partio muutenkin työllisti.
Aikanaan Annikki Jussarista tuli Kaukoranta, kun hän avioitui nuoren pappismiehen Erkki Kaukorannan kanssa. Perheeseen syntyi tytär ja kaksi poikaa. Seurakuntapapin emäntä oli vielä tuolloin ”naimisissa” seurakunnankin kanssa. Energinen nuori nainen löysi seurakunnasta valtavasti
tehtävää, retkien vetämistä, myyjäisiä ym. Pastori ja rouva Kaukoranta olivat Käpylän seurakunnassa rakastettu työpari, mutta puolison saama kutsu Huopalahden seurakunnan kappalaisen
virkaan voitti, varsinkin kun siihen liittyi houkutteleva virka-asunto. 50 vuotta sitten perustettiin
Helsingin Papinemännät -yhdistys, jonka jäsen aivan alusta lähtien sekä pitkäaikainen johtokunnan jäsen ja sihteeri Annikki Kaukoranta on ollut. Tänä syksynä vietetään yhdistyksen suurta
vuosijuhlaa ja samalla yhdistys lakkautetaan. Nykyajan pappien puolisot eivät enää tunne
tarvetta tämän kaltaiselle vertaisryhmätoiminnalle. Haagan kansalliset seniorit on myös saanut
Annikki Kaukorannasta virkeän johtokunnanjäsenen. Kun puoliso traagisesti kuoli hukkumalla
kalastusreissulla yhdessä lankonsa kanssa, oli edessä muutto virka-asunnosta. Onneksi muuttomatka ei ollut pitkä; vain pihan toiselle puolelle.
Erinomaiset kulkuyhteydet takaavat sen, ettei kiireisellä ja ketterällä eläkeläisellä ole esteitä
harrastuksille. Ikä ei ole vieläkään hidastanut menoa; monet kokoukset ja harrastukset täyttävät
kalenteria, mutta sen lisäksi jälkipolvi sekä ystävät ja naapurit saavat lämmikettä ahkeran kutojan sukista ja lapasista. Vierivä kivi ei sammaloidu, sanotaan. Annikki Kaukorannan kohdalla
sanonta on todella osuva.
Marika Porras
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Wähäjoulujuhla uudessa paikassa
Vanha tuttu sotilaskoti Otaniemessä oli wähäjoulujemme pitopaikkana kahdeksan kertaa. Puolustusvoimien
organisaatiomuutokset ovat olleet tuntuvia ja niinpä mekin jouduimme tekemään ”väistöliikkeen” Olariin
armeijan vetäytyessä Otaniemestä. Ravintola Niittylounas osoittautui ainakin hämärässä jouluvalaistuksessa
oikein mukavaksi juhlapaikaksi.
Pieni haikeus kuului puheenjohtajan tervetuliaispuheessakin sotilaskotisisaria muistellessaan ja hallituksen
jättänyttä sihteeriämme ja monipuolista puuhanaista Maija Vaarnavuota kiitellessään. Ruokapöydän antimet
hukuttivat haikeudet, ja kerrassaan mainio varusmiesorkesteri soitti niin svengaavaa musiikkia, että tällainen
hyppykenkäinen vanha rouva sai pidettyä hädin tuskin jalkansa kurissa. Lauluyhtye Herkkukurkut ilahdutti
taas lauluillaan. Heiltä stemmalaulu sujuu, sen osoitti varsinkin lopuksi esitetty joululaulupotpurri.
Ruokailun ja kahvin välillä kiltamme laulu- ja leikkiyhtye Konkkaavat Keijut ja Turhautuneet Tontut esittivät upeasti koregrafioidun laululeikin Tontut ja keijut. Kyseisen teoksen musiikkihan on joulukaanonin
suurenmoisimpia ilmentymiä, mutta keijujen helisevä sökellys ja tonttujen miehekäs turina maustettuna
herkkukurkkuisalla pianismilla aikaansai taideluoman, jonka jokainen taiteen ystävä tallentaa ikiajoiksi
syvälle. Mainita tulee erityisen mielikuvituksekas puvustus. Ah, mitä kerrostumia suomalaista joulua onkaan
punahatuissa, harmaanutuissa ja joulukuusen kulahtaneissa hopeanauhoissa. Yleisön raivokkaan aplodeerauksen esti vain emäntien kahvikutsu.
Maija, Riitta-Liisa ja Ros-Mari olivat jälleen onnistuneet myymään juhlakansalle arpoja runsaasti ja runsas
oli myös voittojen määrä. Kiitos kaikille lahjoittajille! Lopulta puheenjohtaja vielä meklaroi huutokaupan.
Voittoina oli runsas herkkukori sekä arvokas kirja. Rahaa kertyi killan kassaan, mutta tanssit jäivät yhteen
valssiin. Kävi nimittäin niin, että kun kansa vihdoin oli valmis tanssilattialle, lähtivät soittajat kasarmille.
No, olemmehan me tähän ikään mennessä jo tanssanneet, ja taitaa se lonkka tai polvi tai pumppu olla tyytyväinen, kun ei joutunut ylitöihin. Hauskaa oli kuitenkin!
Hyvät kanssajuhlijat sekä te, jotka ette mukana olleet! Toivotan teille kaikille iloa ja hyvää mieltä joulunodotukseenne.
Marika Porras

Maija Vaarnavuo sai wähäjoulujuhlassa kukkakimpun ja halaukset Olli Sorvettulalta kiitokseksi
ansiokkaasta sihteerintyöstä killan hallituksessa.
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LÄHDETHÄN TAAS PÄRNUN PÄRSKEISIIN!
Kylpylämatka Pärnuun toteutetaan vuonna 2015 viikolla 17 (19.4.–26.4.)
Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Matkapojat. Matka tehdään Viking
XPRS-laivalla, joka lähtee Katajanokan Viking-terminaalilta sunnuntaina
19.4.2015 klo 11.30 ja on Tallinnassa klo 14.10. Tallinnasta tilausbussilla
Pärnun Viiking-kylpylään. Paluu sunnuntaina 26.04.2015 Pärnusta Tallinnaan,
mistä laiva lähtee klo 16.30 ja saapuu Helsinkiin klo 19.00.
Lähtö Helsingistä Katajanokan terminaaliin Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä (Fennian edestä) klo 10.00. Matkan hinta on 525 € henkilöltä
kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisähinta on 160 €. Matkaohjelmaan sisältyy:
– laivamatkat Helsinki–Tallinna–Helsinki,
– majoitus Viiking-kylpylän CD-talossa ja A-talon 4. kerroksessa
(valinnan mukaan),
– puolihoito (aamiainen ja päivällinen),
– kuljetukset omalla linja-autolla Helsinki–Pärnu–Helsinki,
– arkisin kolme hoitoa/henkilö, lauantaina kaksi hoitoa/henkilö,
– lääkärintarkastus,
– kuntosalin käyttö,
– kylpytakki sisältyy hintaan.
Matkalle on varattu 25 paikkaa. Ilmoittaudu Maija Vaarnavuolle, puh. 050436 5972 TAMMIKUUN 2015 LOPPUUN MENNESSÄ!
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Havu Paavo, Hämäläinen Eero, Hänninen Risto,Järvinen Olavi ja
Maja Terttu.
Siunaa ja varjele meitä,
Korkein, kädelläs.
Kaitse ain kansamme teitä
vyöttäen voimallas meitä
heikkoja edessäs,
Sulta on kaikki suuruus,
henki Sun hengestäs.

Tutkien sydämemme
silmäs meihin luo.
Ettemme harhaan kääntyis,
ettei kansamme nääntyis,
silmäsi meihin luo.
Alati synnyinmaalle
siipies suoja suo.
Uuno Kailas

Merkkipäiviä
90 VUOTTA

80 VUOTTA

Patoharju Anna-Liisa 09.02.2015
Kurittu Martti
25.03.2015

Uitti Kalevi
Moilanen Riitta
Bergholm Tauno

85 VUOTTA

75 VUOTTA

Anttila Aune
Valkeinen Mauno
Pulli Eero
Kosonen Raimo
Elonsalo Raimo
Hakala Antti
Linnankivi Jaakko
Nyman Kauko
Rinne Mauno

Eronneet
Aarto Bror-Erik
Juhola Eero-Juhani
Jäämaa Raimo

11.01.2015
12.01.2015
13.01.2015
06.02.2015
09.03.2015
12.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
30.03.2015

Palo Heikki
Naulapää Pertti

24.02.2015
08.03.2015
21.03.2015

19.01.2015
28.03.2015

50 VUOTTA
Wuori Ari

18.01.2015

Kolmekymppisenä
kirjoittaja ei enää
tarvitse huutomerkkiä.
sanoo isoisä.
En uskalla kysyä siltä,
milloin se lakkasi
käyttämästä kysymysmerkkiä.
Kaarina Huhtinen: Edelläkävijät
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TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2015
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa klo 13.00.
Keskiviikko 21.1.

Suomi kylmässä sodassa
Professori Pekka Visuri

Keskiviikko 4.2.

Radiopropaganda sodan aikana
Maisteri Lasse Vihonen

Keskiviikko 18.2.

Vaaran vuodet – Suomen selviytymisstrategia 1944 - 1950
Valtiotieteentohtori Jukka Seppinen

Keskiviikko 4.3.

Miinanraivaus – unohdettu urotyö
Erik Erwes

Torstai 19.3.

HUOM! Poikkeuspäivä torstai
Aihe ilmoitetaan seuraavassa lehdessä

Keskiviikko 1.4.

Aihe ilmoitetaan seuraavassa lehdessä

Torstai 16.4.

Killan vuosikokous klo 13 Agricolan kirkon kryptassa
Katso erillinen kokouskutsu seuraavassa lehdessä

Keskiviikko 6.5.

Killan kevätretki
Kohde ilmoitetaan seuraavassa lehdessä

Nyt on aika hankkia uusi kalenteri ja tehdä edellä olevat merkinnät. Kaikkia
aiheita ja esitelmöitsijöitä ei vielä ole vahvistettu, mutta kiltamestarimme taidot
tuntien mielenkiintoisia aiheita ja esiintyjiä on luvassa.
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JOULUYÖNÄ
On taasen saapunut jouluyö,
milloin syntyi Jeesus-lapsi.
Hänet pantiin seimeen nukkumaan,
koska sijaa ei ollut huoneissa ihmisten.
Seimen vieressä valvovat
Josef ja Maria.
Paimenet kedolla ylistää,
on Herra syntynyt maailmaan,
häntä kaikki tulkaa katsomaan.
Taivaalla tähti valaisee,
se kulkijoita johdattaa
seimen äärelle
lasta katsomaan.
On hiljainen jouluyö,
kirkkautta pimeydessä.
Kaikille lapsenuskoisille.
Talvisin terveisin
Marita Engberg
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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/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

