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Hyvää itsenäisyytemme juhlavuotta!
Tekniikka muuttaa elämäämme
Luin Tekniikan Maailma -lehteä. Tekniikka on muuttanut elämäämme vuosikymmenien kuluessa tavattoman
paljon. Moni asia on paremmin. Esimerkiksi maanteillämme kuolonkolareiden määrä on nyt vain viidesosa
vuoteen 1975 verrattaessa, merkittävältä osin autojen paremman tekniikan ansiosta. Lehden useassa jutussa
kerrottiin uuden tekniikan tuomasta avusta terveytemme seurantaan ja sairauksien hoitoon älypuhelimen tai
kotitietokoneen välityksellä. Kovin pienellä tekstillä mainitaan, jos mainitaan lainkaan, se tosiasia, että suuri
joukko ikäihmisiä ei käytä älypuhelinta tai tietokonetta lainkaan. Monelle nämä sinänsä perin hyvät tekniset
uutuudet ovat tavoittamattomissa. Uudella tekniikalla on myös hintansa, joka on varsin usein niin korkea,
että keksinnön käyttöönotto ei ole usealle meistä mahdollista.
Vaikka emme tänään kaikesta tekniikan kehityksestä pääse osalliseksi, on paikallaan muistella elämän edellytyksiä Suomessa sata vuotta sitten. Hyvän, edelleen itsenäisen Suomen me suomalaiset olemme rakentaneet, ja tekniikan kehitys on meitä siihen osaltaan auttanut.

Pikkulotille kuntoutusta
Uudenmaan lottaperinneyhdistys järjestää myös pikkulotille tarkoitettuja avokuntoutusjaksoja (14 kuntoutuskertaa). Tällaisen avokuntoutusjakson, johon sisältyy yksi jalkahoito ja kaksi hierontakertaa, voi pikkulotta saada maksutta joka toinen vuosi. Pikkulotille on tarjolla myös kolme päivää ja kaksi yötä kestävä
henkisen ja fyysisen vireyden kurssi. Ohjelma ja liikunta ovat ikäihmisille sopivaa, ateriat runsaat ja oma
bussikuljetus sisältyy Lotta Svärd Säätiön kokonaan maksamaan kurssiin.

Killan talous ei ole enää kestävällä pohjalla
Kiltamme jäsenmäärä pienenee vääjäämättä. Tällä on suora vaikutus killan talouteen. Viime vuonna killan
jäsenet maksoivat kiitettävästi tukimaksuja, mutta siitä huolimatta taloustilanne on huolestuttava. Tilinpäätös
vuodelta 2016 on pahasti miinuksella, kuten toisaalla tässä lehdessä käy ilmi. Näin siitäkin huolimatta, että
retki- ja juhlakulut pienenivät huomattavasti, eivätkä Kiltaviestin kustannukset lehteä kohti ole nousseet.
Kolmas suuri kuluerä, liiton jäsenmaksu, pieneni sekin edellisvuodesta jäsenmäärämme pienenemisen johdosta. Kulujäämää suurensi osaltaan se, että Kiltaviestin vuoden 2015 kolmannen numeron lasku tuli maksuun vasta tilivuoden 2016 alussa.
Hallituksen tavoitteena on, huonosta taloustilanteesta huolimatta, edelleen tarjota killan jäsenille entisen
kaltaiset virkistys- ja julkaisupalvelut. Talouden tasapainottamiseksi jäsenmaksuja on korotettu vuodelle
2017 ja jäsenten vapaaehtoisesti maksamien tukimaksujen määrän toivotaan olevan vähintään viime vuoden tasolla. Omillamme emme kuitenkaan enää tule toimeen. Kilta on lähettänyt tammikuussa kolme avustusanomusta maanpuolustushenkisille säätiöille. Vastauksia ei ole vielä tullut, ja uusia anomuksia tullaan
lähettämään. Vetoan meihin kaikkiin lahjoitusvarojen saamiseksi. Jokainen sata euroa auttaa kiltaa selviytymään tehtävässään.
Aurinkoista kevättä kaikille lukijoille toivottaen
Hannu Saloniemi
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			KUTSU

KEVÄTKOKOUKSEEN

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n sääntömääräinen
kevätkokous
Aika:
		
Paikka:

torstai 20.4.2017 klo 13
Onnitalo, Mäntypaadentie 28, Tammisalo, Helsinki

Bussi kokouspaikalle lähtee Rautatientorin tilausliikenteen laiturista Fennian edestä kello 12:30.
Perillä pidämme ensin kevätkokouksen, jonka jälkeen nautimme kahvia ja välipalaa. Välipalan
jälkeen meille tarjotaan pieni kevätkonsertti. Konsertin jälkeen tutustumme Onnitaloon.
Bussi lähtee takaisin kello 15:30.

Kokouksen esityslista killan sääntöjen 10 §:n mukaan:
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, yksi tai useampi sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan 		
tarkastajaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Esitellään perinnekillan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä 		
antama lausunto.

5.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6.

Kokouksen päättäminen.

Killan hallitus
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS
Vuosi 2016 oli 1993 perustetun killan kahdeskymmeneskolmas toimintavuosi. Kiltamme tarkoituksena on
toimia sotilaspoikien ja pikkulottien yhteisenä tapaamispaikkana sekä tarjota kiinnostavaa yhdessäoloa ja
virkistystä. Siinä keskeisenä osana ovat jo perinteeksi muodostuneet esitelmätilaisuudet, joita Suojeluskuntatalon auditoriossa oli kymmenen. Tavoitteena on myös tuoda aikaisempaa enemmän esille pikkulottien
toimintaa ja heitä kiinnostavaa yhdessäoloa. Kilta järjesti myös vuoden aikana kaksi retkeä ja suositun joulujuhlan. Taivaskallion muistopaadelle laskettiin kukat yhdessä Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n (TMSF) kanssa perinteisesti 25.8.2016. Kiltaviestin tärkeä merkitys on yhdistää
kiltaan ne sotilaspojat ja pikkulotat, joiden kunto ei enää salli osallistumista yhteisiin tapahtumiin.
Kiltamme toinen tehtävä on tehdä jälkipolvet tietoiseksi siitä, mitä sotilaspojat ja pikkulotat tekivät maamme
itsenäisyyden hyväksi. Tämä on tapahtunut lukiolaisille tarkoitetuilla turvakurssiluennoilla.
Jäsenasiat
Killan jäsenmäärä vähenee vääjäämättömästi sotilaspoikien ja pikkulottien vanhetessa. Vuoden 2016 aikana
kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 24 jäsentä. Killasta erosi yhteensä 7 jäsentä ja uusia liittyi vain 4. Kiltaan
kuului vuoden lopussa kaikkiaan 303 jäsentä, joista 263 oli veteraaneja. Lisäksi kannattajajäseniä oli 32 ja
puolisojäseniä 8. Jäsenistä oli ainaisjäseniä 84. Kiltalaisten määrä laski toimintavuoden aikana 27 henkilöä.

Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 24. liittokokouksessa Lahdessa 19.8.2016. Kokouksessa, johon osallistuivat 29 jäsenkillan viralliset edustajat, hyväksyttiin perinneliiton sääntömuutos ja strategia, joihin kiltamme antoi helmikuussa puoltavat lausunnot. Liittokokouksen
julkilausuman mukaan on tärkeää, että sotilaspoikien kulttuuriperintö ainutlaatuisena yhteiskunnallisena
voimavarana siirtyy jälkipolville.
Sotilaspoikien Perinneliitto ry lähetti 5.10.2016 lausuntopyynnön, joka koskee pikkulottia/lottatyttöjä sotilaspoikien perinneliiton ja kiltojen toiminnassa. Lausuntopyyntö koski lähinnä pikkulottien jäsenyyden esilletuomista liitossa muuttamalla liiton tai killan nimeä ja vastaavasti liiton tai killan tunnuksia eli mm. lippua,
5

pienoislippua, jäsenmerkkiä yms. Ehdotetun kaltaista suurta ja osittain aikaa vievää muutosta ei kiltamme
mielestä kannata tehdä. Sen sijaan pikkulottien asia olisi otettava muulla ja heitä hyödyttävällä tavalla enemmän huomioon, varsinkin ajatellen heidän ikäänsä.
Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut vuonna 2016 killan valitsemana Helsingin Seudun Veteraanipiirin hallituksen täysivaltaisena jäsenenä. Hän on ollut myös piirin perinnetyöryhmässä Espoon sotaveteraanit ry:n ja sotilaspoikien edustajana. Piirin tarkoituksena on toimialueellaan valvoa ja edistää Suomen
sotien 1939–1945 veteraanien yhteiskunnallisia etuja.
Tammenlehvän Perinneliitto ry:n 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”. Tammenlehvän
Perinneliitto ry:n pääkaupunkiseudun alueelliset jäsenyhdistykset perustivat 22.11.2016 Pääkaupunkiseudun
veteraaniperinteen alueneuvottelukunnan. Kiltamme puolesta perustamisasiakirjan allekirjoitti puheenjohtaja
Hannu Saloniemi.
Kaarlo Männistö on vuodesta 2003 alkaen toiminut kiltamestarinamme. Tässä toimessa hän on ollut kiltamme yhteyshenkilönä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiriin. Kiltamme on avustanut veteraanipiiriä ja
sen jäsenyhdistyksiä kantaen oman lippumme lisäksi yhdistysten lippuja. Näin tapahtui myös Mannerheimin
patsaalla kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2016 ja talvisodan syttymisen muistopäivänä 30.11.2016. Kiltamme jäseniä osallistui perinteiseen tapaan 6.12.2016 kello 9.00 itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuuteen
Helsingin Tähtitorninmäellä.
Yhteistyö Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa on ollut aktiivista.
Teimme 25.8.2016 kunniakäynnin sisarkiltamme kanssa Taivaskallion muistokiven äärelle. Puheenjohtajat
Hannu Saloniemi ja Ethel Sandström korostivat puheissaan, että muistopaasi on osa sotilaspoikien ja pikkulottien perinteen säilyttämistä.
Sääntömääräiset kokoukset
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Agricolan kirkon kryptassa 21.4.2016. Kokouksen aluksi
jaettiin Sotilaspoikien perinneliitto ry:n kultainen ansiomerkki Arne Lindholmille. Toinen kultaisen ansiomerkin saaja Heikki Hälikkä ei ollut läsnä kokouksessa. Hopeiset ansiomitalit jaettiin Pekka Tuomistolle
ja Hannu Saloniemelle. Kilta palkitsi omalla standaarilla killan jäsenet Hannes Bergenheimin, Jorma Karin,
Risto Laakson, Marika Porraksen. Pekka Salorannan ja Erkki Simpasen. Kunniajäseniksi kutsuttiin Teuvo
Ljungberg ja Olavi Ylä-Kotola. Molemmat ovat tehneet aktiivista työtä killan hallituksessa ja hoitaneet
useita vuosia rahastoasioita. Kokous päätti kutsua killan kunniapuheenjohtajaksi Olli Sorvettulan, joka toimi
killan puheenjohtajana 2009–2015. Hänellä oli merkittävä osuus Suojeluskuntatalon auditorioon pystytetyn
pysyvän suojeluskunta- ja sotilaspoikanäyttelyn kokoamisessa. Olli Sorvettula oli myös keskeinen toimija
Käpylän Taivaskalliolle vuonna 2011 pystytetyn muistopaaden hankkeessa.
Sääntömääräiseen syyskokoukseen Agricolan kirkon kryptaan 17.11.2016 oli kunniavieraiksi kutsuttu killan
jäsenet, jotka olivat helmikuun 6. päivänä 1993 perustamassa kiltaa. Killan hallitus oli myöntänyt heille kullatun kiltamerkin. Kokouksessa heistä olivat läsnä Jorma Blomqvist, Yrjö Jousmäki, Immo Laakso, Heikki
Lindroos, Esko Muinonen, Jori Pesonen, Kalevi Salmi ja Risto Sorvari. Hallitus oli myöntänyt merkin edellisten lisäksi seuraaville perustamiskokoukseen osallistuneille: Hannes Bergenheim, Raimo Berkan, Erkki
Ketola, Veikko Lepistö, Pentti Leppola ja Valle Oikarinen. Helsingin Seudun Sotilaspiirin toiminnanjohtajalle Rauno Loukkolalle ojennettiin kiltamme plaketti puuhun upotettuna kiitokseksi yhteistyöstä kiltamme
kanssa.
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Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli Sorvettula ja sihteerinä Liisa Maunula. Killan jäsenmaksut päätettiin
korottaa niin, että uusi jäsenmaksu on 35 euroa, puolisoiden yhteinen 60 euroa ja ainaisjäsenen 200 euroa.
Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8 henkilöä. Hallituksen 1.1.2017 erovuoroiset jäsenet
Pekka Saloranta, Jarmo Korhonen, Liisa Maunula ja Kaarlo Männistö valittiin 1.1.2017 lähtien kahden

vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2017 Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg.
Perinnekillan hallitus
Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2016 olivat
Hannu Saloniemi		
puheenjohtaja
Arne Lindholm		
varapuheenjohtaja ja ruotsinkieliset yhteydet
Liisa Maunula			
sihteeri, Kiltaviesti, pikkulotta-asiat
Jarmo Korhonen		
rahastonhoitaja
Kaarlo Männistö		
kiltamestari, veteraaniyhteydet
Marika Porras			
jäsenrekisteri, Kiltaviestin toimituskunta, pikkulotta-asiat
Pekka Saloranta		
Kiltaviestin päätoimittaja
Pekka Tuomisto		
perinnetoimikunnan puheenjohtaja
Pekka Varpasuo		
hallituksen jäsen
Perinnekillan talous
Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot sekä lahjoitukset eivät ole riittäneet killan menojen kattamiseen. Toimintakertomusvuoden suureen alijäämään vaikuttaa osaltaan se, että Kiltaviestin n:o 3/2015
painatuslasku maksettiin vuoden 2016 puolella. Toimintaa ei ole kuitenkaan haluttu supistaa, vaan alijäämän
on annettu tietoisesti pienentää taseen loppusummaa. Talouden parantamiseksi killan jäsenmaksuja korotettiin vuodelle 2017. Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi jäsenmaksuksi, joka on 35 euroa,
puolisoiden yhteinen 60 euroa ja ainaisjäsenten 200 euroa.
Tiedotus
Kiltaviesti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa kuten aikaisemminkin. Lehden päätoimittaja on Pekka Saloranta ja toimituskunnassa ovat hänen lisäkseen Marika Porras, Olli Sorvettula ja Liisa Maunula. Hannu
Saloniemen mukaan Kiltaviestin tarkoituksena on myös olla mielen ja muistojen virkistyksenä sotilaspojille
ja pikkulotille, kun fyysinen kunto ei enää salli tulla kuuntelemaan esitelmiä ja osallistua killan kevät- ja
syysretkiin. Kiltaviestin painos oli 370 kappaletta.
Esitelmät Suojeluskuntatalon auditoriossa
Suojeluskuntatalossa pidetyt esitelmät ja niihin liittyvä kahvihetki muodostavat perinnekillan toiminnan keskeisen osan. Siitä on vuosien ajan huolehtinut kiltamestarimme Kaarlo Männistö, joka on valinnut
esitelmien aiheiksi kuulijakuntaa kiinnostavia aiheita ja saanut niiden esitelmöitsijöiksi eturivin asiantuntijoita. Esitelmiä oli toimintavuoden aikana kuuntelemassa yli 200 henkeä.
Esitelmät kevätkaudella 2016
20.1. Tuuloksen Syrjäntaan taistelu 1918
Kotiseutuneuvos Kaisu Koskue
3.2.
Vuosi 1945: Suomi sopeutuu rauhaan
Toimittaja Jyrki Vesikansa
17.2. Eurooppalainen demokratia – Venäjän haaste
Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro
2.3.
Ikäihmisten rokotukset
Epidemiologi Nanna Nohynek
16.3. Eläinten lepo ja uni
Dosentti Laura Hänninen
6.4.
Rajojemme valvonta
Majuri Ilkka Herranen
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Esitelmät syyskaudella 2016
7. 9. Lapin sodan evakot
Kirjailija Onerva Hintikka
5.10. Nykyiset asevelvolliset ja heidän hyvinvointinsa
Epidemiologi Tuula Hannila Handelberg
19.10. Jatkosota Stalinin–Molotovin koplan kantilta
Professori Ohto Manninen
2.11. Euroopan turvallisuus
Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro
Luennot lukiolaisten turvakursseilla
Lukiolaisen turvakurssi on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämä yhteiskuntatietoutta ja
turvallisuutta lisäävä kurssi. Kurssien tavoitteena on tutustuttaa lukiolaiset omatoimiseen varautumiseen, pelastus- ja poliisiviranomaisten toimintaan sekä turvallisuuden alalla toimiviin järjestöihin teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Kevään 2016 turvakurssi pidettiin Santahaminassa Helsingin lukiolaisille 22.–24.4.
Kiltamme esitys, jonka pitivät Olli Sorvettula ja Pekka Tuomisto, oli tavalliseen tapaan ensimmäisenä kurssipäivänä. He olivat mukana myös syksyn turvakurssilla Santahaminassa 28.10. Kurssilaiset täyttivät taas
kokoussalin ääriään myöten ja seurasivat keskittyneesti sotilaspoikiemme luentoa. Hienoja Suomen nuorison
edustajia!
Retket ja matkat
Kevätretken kohteena 11.5.2016 oli reservin majuri Sten Johanssonin yksityinen sotamuseo Camp Degerö
Inkoossa. Keräilyn pääkohteena hänellä ovat panssariajoneuvot, joita kokoelmassa on tällä hetkellä
toistakymmentä. Toimivia panssarivaunuja, muita ajoneuvoja ja erilaisia sotavarusteita Johansson vuokraa
elokuva- ja tv-tuotantoihin. Lisää tilaa museollensa hän on löytänyt Kopparnäsistä, jonne hän valmistelee
lisämuseota. Tämänkertainen retkikohde oli innostuksen lähde sotilaspojille, jotka saivat konkreettisesti kerrata omia kokemuksiaan. Kaikkia retkeläisiä ilahduttavan lounaan saimme nauttia Kopparnäsin Kestikievarissa.
Syysretken 30.9.2016 haluttiin tarjoavan myös pikkulotille sopivaa ohjelmaa. Kohteeksi otettiin Kansalliskirjasto, joka vuoteen 2010 tunnettiin Helsingin yliopiston kirjastona. Se oli hiljattain avattu yleisölle
suuren peruskorjauksen jälkeen. Rakenteiden, kalusteiden ja pintojen konservointiin tarvittiin perinteistä
käsityötaitoa sekä yksityiskohtainen taustaselvitys rakennuksen eri vaiheista. Kansalliskirjasto on Suomen
suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto. Carl Ludwig Engelin suunnittelema kirjaston päärakennus valmistui
vuonna 1840. Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön
asettamisesta. Kiinnostuneita kiltalaisia oli niin paljon, että jouduimme jakautumaan kahteen ryhmään.
Syysretkeämme voi aiheellisesti kutsua arjesta ylös kohottavaksi vierailuksi.
Wähäjoulu
Wähäjoulu oli toista kertaa Lauttasaaren Maanpuolustuksen Uudenmaan aluetoimiston sotilaskodissa, mistä
se viime vuonna sai ”väistötilan”. Oman kiltamme jäsenten lisäksi oli 26.11.2016 mukaan perinteisesti
kutsuttu Sotilaspojat 1941–1944 ja Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor. Vaikka
metroliikenteessä ollut katkos viivästytti juhlan alkamista tunnin verran, sotilaskotisisarten koristelema
juhlasali ja herkkuja notkuva ruokapöytä sai juhlatunnelman kohoamaan. Lisäksi lauluyhtye Herkkukurkut
ilahdutti meitä kauniilla joululauluilla. Ystävien ja tuttavien seurassa vietetyt wähäjoulun viihtyisät tunnit
näkyivät osanottajien iloisista kasvoista.
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Tilikausi
01.01.201631.12.2016

TULOSLASKELMA 2016
Varsinainen toiminta

Alkusaldo
1.1.2016

Muutos
2016

Loppusaldo
31.12.2016

Tuotot
3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020 Retki- ja juhlatuotot
3110 Kahvitustuotot

7498,52
2900,00
660,00
11058,52

-26,35
-1033,00
15,15
-1044,20

7472,17
1867,00
675,15
10014,32

4100
4101
4110
4111
4120
4121
4130

-3561,05
-164,00
-3307,50
-297,60
-421,33
-43,00
-210,00

1555,39
164,00
-2417,40
595,20
250,97
-43,00
70,00

-2005,66
0,00
-5724,90
297,60
-170,36
-86,00
-140,00

-555,00
0,00
-445,33

-400,20
0,00
-280,67

-955,20
0,00
-726,00

-4044,00
-30,00
-13078,81

270,00
30,00
-880,91

-3774,00
0,00
-13959,72

-2020,29

-1845,11

-3865,40

5010 Ilmoitukset
5040 Lahjoitukset
5050 Kirja- ja tarvikemyynti

0,00
420,00
90,00
510,00

0,00
-420,00
-90,00
-510,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6110 Kirja- ja tarvikeostot
6060 Varaston muutos
Kulut yhteensä

-80,00
-10,00
-90,00

0,00
105,00
105,00

-80,00
95,00
15,00

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

420,00

-405,00

15,00

Tuotot yhteensä
Kulut

4150
4160
4161
4400
4550

Retki- ja juhlakulut
Liittopäivät / liittokokous
Kiltaviesti
Kotisivut
Posti- ja toimistokulut
Kirjanpito
Pankkikulut
Kuukausi- ja
vuosikokouskulut
Perinnetyö
Ansiomitalit ja muistamiset
Sotilaspoikalehti /
liittomaksu
Muut kulut

Kulut yhteensä
Toiminnan tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut

7010 Korkotuotot

Tulos ennen
poistoja
8010 Kaluston poistot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0,00

0,00

-1600,29
-670,41

-2250,11
670,41

-3850,40
0,00

-2270,70

-1579,70

-3850,40
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Killan talous 2012‐2017
i
i

Varsinainen toiminta
Tuotot
3010 Jäsenmaksut ja tukimaksut
3020 Retki‐ ja juhlatuotot
3110 Kahvitustuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
4100 Retki‐ ja juhlakulut
4101 Liittopäivät / liittokokous
4110 Kiltaviesti
4120 Posti‐ ja toimistokulut
4121 Kirjanpito
4130 Pankkikulut
4111 Kotisivut
4150 Kuukausi‐ ja vuosikokouskulut
4160 Perinnetyö
4161 Ansiomitalit ja muistamiset
4400 Sotilaspoikalehti / liittomaksu
4550 Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnan tuotto‐/kulujäämä

ä
ä
t
ö
sTilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös
2 2012
2013
2014
2015

Tilinpäätös
2016

Tulo‐ ja
menoarvio
2017

10404,22 9120,10 8658,75
3217,30 3348,00 3211,60
721,50
643,50
777,35
14343,02 13111,60 12647,70

7498,52
2900,00
660,00
11058,52

7472,17
1867,00
675,15
10014,32

8489,00
2500,00
600,00
11589,00

-3194,20 ‐6268,29 -2603,13
-132,98
‐46,94
-102,10
-3228,51 ‐4317,27 -4291,74
-295,20
‐297,60
-439,80
-507,06
‐646,75
0,00
-43,00
‐43,00
-186,00
-137,10
‐159,20
-297,60
-1055,50
0,00
-560,20
0,00
‐20,58
0,00
-154,00
‐740,39
-159,30
-4200,00 ‐4656,00 -4218,00
0,00 ‐2710,54
-146,49
-12947,55 ‐19906,56 -13004,36
1395,47 ‐6794,96
-356,66

‐3561,05
‐164,00
‐3307,50
‐421,33
‐43,00
‐210,00
‐297,60
‐555,00
0,00
‐445,33
‐4044,00
-30,00
-13078,81
-2020,29

‐2005,66
0,00
‐5724,90
297,60
‐170,36
‐86,00
‐140,00
‐955,20
0,00
‐726,00
‐3774,00
0,00
-13959,72
-3865,40

‐2900,00
‐150,00
‐4800,00
‐300,00
‐300,00
‐150,00
‐300,00
‐300,00
‐50,00
‐500,00
‐3600,00
0,00
-13350,00
‐1761,00

Varainhankinta
Tuotot
5010 Ilmoitukset
5040 Lahjoitukset
5050 Kirja‐ ja tarvikemyynti
Tuotot yhteensä

1700,00
0,00
426,00
2126,00

400,00
2000,00
254,35
2654,35

0,00
675,00
305,00
980,00

0,00
420,00
90,00
510,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1800,00
0,00
1800,00

Kulut
6110 Kirja‐ ja tarvikeostot
6060 Varaston muutos
Kulut yhteensä
Varainhankinnan tuotto‐/kulujäämä

-40,00
-386,00
-426,00
1700,00

‐95,10
-313,25
‐408,35
2246,00

-40,00
-302,35
-342,35
637,65

‐80,00
-10,00
-90,00
420,00

‐80,00
95,00
15,00
15,00

‐100,00
-50,00
-150,00
1650,00

4,26

3,26

0,00

0,00

0,00

0,00

3099,73
125,20

‐4545,70
-169,01

280,99
-287,32

‐1600,29
-670,41

‐3850,40

‐111,00

2974,53

-1964,71

-6,33

-2270,70

-3850,40

-111,00

Rahoitustoiminta
7010 Korkotuotot

Tulos ennen poistoja
8010 Kaluston poistot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry

TASE 2016
Alkusaldo
1.1.2016

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
1230 Konttorikoneet ja kalusto
Pysyvät vastaavat

Muutos
2016

Loppusaldo
31.12.2016

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

355,00
0,00
355,00

95,00
0,00
95,00

450,00
0,00
450,00

6 229,29
6 229,29

-4 272,57
-4 272,57

1 956,72
1 956,72

6 584,29

-4 177,57

2 406,72

5 589,65
-2 277,03

-2 277,03
-1 573,37

3 312,62
-3 850,40

3 312,62

-3 850,40

-537,78

3 271,67
3 271,67

-327,17
-327,17

2 944,50
2 944,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Vieras pääoma

3 271,67

-327,17

2 944,50

VASTATTAVAA

6 584,29

-4 177,57

2 406,72

Vaihtuvat vastaavat
1410 Tavarat
1530 Muut saamiset
Vaihtuvat vastaavat
Rahat ja pankkisaamiset
1720 Sampo Pankki 70126105
Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Oma pääoma
2040 Edellisten tilikausien ylijäämä
2050 Tilikauden alijäämä
Oma pääoma
Vieras pääoma
Pitkäaikainen

2320 Ainaisjäsenmaksurahasto
Pitkäaikainen
Lyhyaikainen
Lyhyaikainen
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT 2017		

Hannu Saloniemi				0400701533
puheenjohtaja
hannu.saloniemi@helsinki.fi

Arne Lindholm				0505004138
varapuheenjohtaja
arne.lindholm@kolumbus.fi
ruotsinkieliset yhteydet

Liisa Maunula				0503246716
sihteeri, Kiltaviesti
pirkkoliisa.maunula@kolumbus.fi
pikkulotta-asiat

Jarmo Korhonen				(09) 4209163, 0500442120
rahastonhoitaja, Kiltaviesti
kirjallisuuskonsultit@co.inet.fi

Kaarlo Männistö				0505680776
kiltamestari, veteraaniyhteydet

Marika Porras				0405287397
jäsenrekisteri, Kiltaviesti
marika.porras@kolumbus.fi
pikkulotta-asiat

Pekka Saloranta				(09) 406913, 0505606075
Kiltaviestin päätoimittaja
pekka.saloranta@kolumbus.fi

Pekka Tuomisto				(09) 8843224
perinnetoimikunnan puheenjohtaja

Pekka Varpasuo				(09) 445815
hallituksen jäsen		
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Heikki Hälikkä, sotilaspoika, ratsupoliisi, kiltaveli
Heikki Hälikkä vietti lapsuutensa Perkjärvellä, jonne hänen
isoisänsä oli perustanut valjastehtaan. Suojeluskunnan poikaosastossa urheiltiin kavereiden kanssa. Heikin elämä muuttui
hetkessä, kun talvisodan juuri alettua heidän kotiinsa majoitettiin rajalta evakuoituja ja heidänkin perheelleen ilmoitettiin
evakkojunan lähtevän seuraavana päivänä. Venäläisten jo
aloitettua sotatoimet Perkjärven asemalle saapui niin pitkä
matkustaja- ja härkävaunujen juna, että sitä veti kaksi veturia ja
kolmas työnsi perästä.
Heikin perhe ohjattiin iltapäivällä matkustajavaunuun, äidin veli
oli sattumoisin VR:llä töissä. Mukaan sai ottaa tavaraa vain sen,
minkä jaksoi kantaa. Junan lähtöä odotellessaan Heikki tunsi
jalallaan penkin alla jotain pehmeää. Sinne oli hämmästyttävästi
tullut äidin sisaren perheen susikoira Muisto, vahtikoiraksi
SOK:n myllylle Viipuriin koulutettu. Täti arveli, että ei voi ottaa koiraa matkaan ja meni tarjoamaan sitä asemalaiturilla seisoneelle upseerille sotakoiraksi. Tämä otti koiran vastentahtoisesti huostaansa. Ennen junan
lähtöä selvisi, että upseeri oli vienyt koiran aseman taakse ja ampunut sen. Perhekunta oli perin surullinen
turhasta kuolemasta.
Matkan seuraava järkytys tuli pian junan lähdettyä iltapimeällä Perkjärven asemalta. Heikki istui vaunussa
äitinsä, tämän siskon sekä Jaakko-veljen ja Liisa-siskon kanssa. Samalla penkillä hänen kanssaan istui
vieras nainen, joka junan lähdettyä veti takin päänsä yli ikään kuin nukkuakseen. Heikin äiti huomasi hetken
kuluttua, että nainen ei suinkaan nukkunut, vaan vilkutti taskulampullaan tarkasti pimennetyn junan ikkunasta ulos. Äiti sanoi perheelleen menevänsä hetkeksi vaunun toiseen päähän. Siellä hän kertoi havaintonsa
sotapoliiseille ja palasi sitten paikalleen. Vähän ajan päästä sotapoliisit tulivat ja ottivat tuon takkinsa alta
”sähköttäneen” naisen kiinni. Hän paljastuikin vakoojaksi ja hänen matkalaukustaan löytyi pieni radio, pistooli ja useita taskulampun paristoja. Heikin äidin valppauden ansiosta vakooja saatiin kiinni.
Evakkojuna ei pysähtynyt lainkaan Viipurissa, koska kaupunkia pommitettiin. Matka jatkui, mutta vähän
ennen Lahtea juna pysähtyi ja kaikki matkustajat komennettiin metsään – Lahtea näet pommitettiin paraikaa. Pommituksen tauottua palattiin junaan ja matka jatkui Mellilään, Turun ja Loimaan puoliväliin. Siellä
matkalaiset purettiin junasta. Ensimmäisen yönsä evakot nukkuivat paikallisen rukoushuoneen lattialla.
Viisi venäläistä vankia yöpyi evakkojen kanssa tuolla rukoushuoneella. Aamulla, lottien tarjoaman puuron
jälkeen evakot ohjattiin paikallisiin taloihin. Hälikän perhe sai majapaikan läheisestä Onnela-nimisestä
maatalosta, jonka nuori emäntä oli juuri kuullut miehensä kaatumisesta. Emäntä oli murheen murtama, eikä
jouluakaan vietetty talossa lainkaan. Heikille se oli joulu, jota ei ollut.
Paikallisen suojeluskunnan toimesta Heikki ja veljensä olivat päivisin vartioimassa aseman lähellä Loimijoen ylittävää rautatiesiltaa. Vuoden kuluttua Heikin perhe muutti Hattulaan, josta tulikin heidän vakituinen
kotipaikkansa. Hänen isänsä perusti valjastehtaan entisen suksitehtaan tiloihin ja ryhtyi toimittamaan armeijalle tarpeellisia varusteita. Aikanaan tästä Suomen kolmanneksi suurimmasta valjastehtaasta kehkeytyi
Sopu-telttoja valmistava yritys.
Heikki liittyi Hattulan sotilaspoikiin. Joka-aamuisessa vääpeli Vesterisen työnjaossa Heikin tehtäväksi tuli
usein viestin vieminen paikallisiin taloihin, kun talosta hevonen, lehmä, viljasäkki tai muu tavara määrättiin
luovutettavaksi armeijalle. ”Isännät silittivät hevostaan hyvästiksi ja ottivat sitten viinapullon povestaan,
emännät hyvästelivät lehmänsä itkien”, kertoo Heikki. Vielä ikävänpäänkin työhön hän joutui. Rintamalta
kaatuneet tuotiin junalla kotiseudulleen. Seuraavana aamuna Heikin oli mentävä asemavaraston ruumishuoneeseen vertaamaan vainajan kaulassa olevan tuntolevyn puolikkaan numeroa saapumisilmoituksessa olevaan numeroon. Uskomattoman rankka tehtävä nuorelle teinipojalle.
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Heikki ryhtyi ratsastamaan Hämeenlinnan Linnankasarmilla. Helsingistä tullut ratsastuksenopettaja ehdotti
Heikille, että hän lähtisi Ratsastavaan poliisiin. Ruskeasuon talleilta löytyikin työpaikka kolmenkymmenen
vuoden ajaksi. Kun poliisin valjasmestari jäi eläkkeelle, satuloiden korjaaminen tuli luonnostaan Heikin
sivutyöksi. Heikki Hälikkä harrasti myös pistooliammunta, jossa saavutti 130 erilaista palkintoa, mm. kolme
poliisien Suomen-mestaruuskisojen pronssimitalia. Ratsastuskilpailuista kertyi palkintokaappiin yli 40 mitalia.
Heikki Hälikkä oli mukana Kaartin Pataljoonan sotilaskodissa Taivallahden kasarmilla Pääkaupunkiseudun
sotilaspoikakiltaa perustamassa 1993. Pitkä matka Perkjärven asemalta on tuonut aina hyväntuulisen Heikin
veteraanien lipunkantajaksi Marskin patsaalle ja uskolliseksi munkkikahvituksen hoitajaksi killan esitelmätilaisuuksiin Töölön Suojeluskuntatalolle. Heikille on myönnetty Sotilaspoikien perinneliiton kultainen
ansiomerkki ja sotaveteraanien ansioristi.
Hannu Saloniemi

Seppo Wuori 85 vuotta
Pari päivää ennen joulua kiltamme kunniapuheenjohtaja Seppo Wuori vietti 85-vuotisjuhlaansa Paavalin kirkon seurakuntasalissa perheensä, sukulaisten
ja ystävien seurassa. Sotilaspoikien ja pikkulottien
perinnekillan edustajana vein kiltamme tervehdyksenä onnitteluadressin. Päivänsankari joutuu
nykyään liikkumaan pyörätuolilla, mitä hän pahoitteli, kun joutui ottamaan vieraat vastaan istuen.
Perhe ja muutamat sukulaiset olivat valmistaneet
itse tarjoiltavat. Täytyy sanoa, että näillä taidoilla
varustetut henkilöt adoptoisin mielelläni omaan sukuuni! Eräänlaisena juhlamarsalkkana toimi Oulunkylän seurakunnan pastori Raivo Savik, johon Seppo
on ystävystynyt. Pastori Savik ohjasi juhlan kulkua,
valokuvasi, yllätti ottamalla viulun esiin ja soittamalla tavalla, joka kertoi paitsi luultavasti pitkistä
soitto-opinnoista, ennen kaikkea lahjakkaasta taiteilijasta. Häntä säesti Paavalin kanttori Seppo Välimäki.
Kaiken lisäksi hän esitti pienen, mutta tiiviin katsauksen Sepon elämästä, pääasiassa lähivuosista, joihin
on liittynyt surua ja sairautta. Puhe onnistui sitomaan
yhteen päivänsankarin elämän tapahtumat ja joulun
perimmäisen sanoman. En ollut ainoa liikuttunut.
Marika Porras
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				Kutsu killan kevätretkelle
Killan kevätretki suuntautuu tänä vuonna Suomenlinnaan, jossa sotahistorioitsija Jarmo Nieminen tekee
selkoa Viaporin kapinasta 1906 ja siihen liittyvästä Viaporin pamauksesta.
Suomenlinnan lautta lähtee Kauppatorin rannasta keskiviikkona 17. toukokuuta kello 10.20. Perillä
Suomenlinnassa kokoonnumme laiturialueen ulkopuolelle, mistä siirrymme Suomenlinnan hostelliin,
jossa nautimme lounaan. Lounaan jälkeen ryhdymme kuuntelemaan sotahistorioitsija Niemisen esitystä.
Esityksen päätyttyä palaamme ensimmäisellä lautalla Helsinkiin.
Retken hinta on 20 euroa, johon sisältyy lounas ja salin vuokra.
Ilmoittautumiset toukokuun10. päivään mennessä:
		

kiltamestari Kaarlo Männistölle, puhelin 050 568 0776

		

tai puheenjohtaja Hannu Saloniemelle, puhelin 0400 701 533.

Mitä veteraanien perintö merkitsee meille?
”Veteraanien tärkein perintö jälkipolville on luonnollisesti itsenäinen isänmaa. Se on helppo ilmaista juuri
näillä sanoilla. Mutta harva kuulee enää sanottavan, mitä se on käytännössä merkinnyt. Se, että me Talvisodan ja kesän 1944 puolustustaisteluilla saimme hankituksi muutaman kuukauden aikavoiton, jonka
turvin johto kykeni palauttamaan rauhan itsenäisyytemme ja vapautemme säilyttäen, merkitsi ennen muuta
perustuslakiemme koskemattomuuden sekä pohjoismaisen demokratiamme säilymistä. Meille jäi oikeus
monipuoluejärjestelmään sekä sen mukana oikeus lailliseen oppositioon. Meille jäivät myös uskonnon
harjoittamisen vapaus sekä omaan asevelvollisuuteen perustuvat ja omien johtajiemme johtamat puolustusvoimat. Näkyväksi omaisuudeksemme jäivät myös kaikki itsenäisyytemme symbolit. Taistellen säilyneen
vapautemme turvin saatoimme siis kehittää omaa kansallista elämäntapaamme ja kulttuuriamme omin
arvostuksin ja omin päätöksin.”
Kenraali Jaakko Valtanen toteaa näin kirjasessa Veteraanien perintö – itsenäinen isänmaa. Se julkaistiin
1997 Suomen 80-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi jaettavaksi nuorisolle.
Jaakko Valtanen
– osallistui talvisotaan 14-vuotiaana vapaaehtoisena lähettinä Turun lohkon esikunnassa,
– jatkosodassa taisteli vapaaehtoisena radioaliupseerina rannikkopuolustusjoukoissa Karjalan kannaksella ja
Suomenlahdella,
– toimi palvelukseen kutsuttuna tulenjohtoaliupseerina Haapasaarella 1944,
– ylennettiin 19-vuotiaana vänrikiksi sodan aikana 1944,
– oli puolustusvoimain komentajana 1983–1990.
Valtanen oli puolustusvoimain komentajistamme viimeinen, joka on osallistunut sotatoimiin.
Liisa Maunula
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Sotilaspoika harjoituksissa ja työtehtävissä
Kiltamme toiminnantarkastaja ja uskollinen tapahtumiimme osallistuja Teuvo Ljungberg tiesi jo nuorena poikana haluavansa mukaan sotilaspoikatoimintaan. Hän
seurasi lapsena sotilaspoikien harrastuksia Tuusulassa ja
liittyi sotilaspoikajärjestöön heti, kun se oli mahdollista.
Hänestä tuli Sinisen Rykmentin sotilaspoika kymmenvuotiaana vuonna 1942. Sotilaspoika-aikanaan Teuvo osallistui aktiivisesti sotilaspoikien tapahtumiin myös Korsossa, missä hänen perheellään oli mökki ja samanikäisiä,
toimeliaita sotilaspoikia.
Harjoituksia ja talkoita
”Me marssimme usein suljettuna osastona Messuhallilta Ilmalaan, jossa oli vanhat venäläisten rakentaman
bunkkerin rauniot. Siellä meillä oli johdettuja toimintaharjoituksia. Kuljimme myös ”ratikalla” Tullinpuomiin,
josta marssimme Haagan suojeluskuntamajalle. Majalla
oli muun harjoittelun lisäksi ampumaharjoituksia”, kertoo
Teuvo.
Suojeluskuntamajalla sotilaspoikajohtaja käski Teuvoa puhdistamaan ja kiillottamaan johtajan omat saappaat. Sitä pidettiin sopimattomana ja sen johdosta pidettiin keskustelutilaisuus, jonka jälkeen johtaja totesi,
että Ljungberg on ollut aina hyvin sotilaallinen. Siihen asian käsittely päättyi.
”euvo osallistui monen muun sotilaspojan tapaan jätepaperin ja lumppujen keräilyyn. ”Kyllä niistä ’jätteistä’, joita keräsin, olisi iso kasa tullut.”
Erään kerran sotilaspoikia pyydettiin nopeasti saapumaan Rautatientorille. Siellä odotti kuorma-auto, joka
kuljetti Teuvon ja muut pojat Vihtiin. Siellä annettiin pojille kuokat ja korit käteen ja heidät ohjattiin perunapellolle. Hevosella ajettiin perunavaot auki ja kuokkaa käytettiin apuna perunoiden poimimisessa.
Urheilua ja työtä
”Osallistuin urheilukilpailuihin Eläintarhan kentällä ja otin osaa myös suunnistuskilpailuihin. Halusin
kuitenkin löytää itselleni jonkin pitempiaikaisen työtehtävän. Olin moniin sotilaspojille sopiviin säännöllisiin tehtäviin liian nuori. Siksi päätin hankkia työpaikan itse.”
”Pukeuduin sotilaspoika-asuun ja menin Yleisradion toimitiloihin kysymään, löytyisikö sieltä työtä. Vahtimestari nousi seisomaan minut nähdessään. Hän tiedusteli, mitä asiaa minulla oli. Vastasin, että etsin itselleni työtä. Hän mietti jonkin aikaa ja sanoi, että menkää musiikkiosastolle toiseen kerrokseen Luomamäen
huoneeseen. Keskustelujen jälkeen sain tehtäväkseni huolehtia iltapäivystyksestä musiikkiosastolla illalla
kello neljän ja kahdeksan välillä. Olin silloin 11-vuotias. Tehtävä oli mielenkiintoinen, koska tapasin useita
suomalaisia ja saksalaisia taiteilijoita. Erityisesti muistan Tuire Orrin, joka erään silloisen lehtikirjoituksen
mukaan oli ’nykyhetken viehkein ilmestys ja operettien laululintunen’. Sain häneltä nimikirjoituksenkin,
mutta se on kadonnut. Tehtäväni vuoksi sain itselleni ’passin’, joka oikeutti minut liikkumaan ulkona myös
öiseen aikaan. Olin mielelläni mukana sotilaspoikatoiminnassa ja olin iloinen ja ylpeä työpaikastani Yleisradiossa”, antaa Teuvo ymmärtää lopuksi.
Sotien jälkeen Teuvo toimi elintarviketeollisuuden palveluksessa johtotehtävissä leipomoalalla, muun muassa Leipurien Tukku Oy:n elintarvikekonttorin johtajana. Vielä eläkeiän jo lähestyessä 1985 hän ryhtyi myös
auttamaan sotasokeita Sotasokeat ry:n piirissä, jonka puheenjohtaja hän toimii edelleen vuodesta 2000.
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Olli Sorvettula

Nationalismi on kuin saippua
Tervehdykseni Killalle! Minulla oli kunnia olla vieraana helmikuussa. Esitykseni aiheena oli
nationalismi Euroopassa, josta kirjoitin viime syksynä ilmestyneen kirjan Kuolemantanssi.
Tässä lyhyessä kirjoituksessa summaan vain yhden, ehkä mielestäni tärkeimmän kohdan. Alustukseni kokonaisuudessaan oli tietysti lavea, ja keskustelua ja kommentteja virisi ilahduttavan paljon.
Nationalismi on käsitteenä hankala. Se karkaa käsistä kuin saippua. Vaikka olen ulkomaantoimittajana seurannut aihetta kaksi vuosikymmentä ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan, en pysty määrittelemään nationalismia yhdellä virkkeellä. On tärkeä muistaa, että kun joku puhuu nationalismista,
sanan tulkinta riippuu täysin puhujasta ja tietysti myös kuulijasta. Tullaan siis vähän ”savolaiseen”
tilanteeseen, jossa vastuu siirtyy kuulijalle.
Nationalismi on pohjimmiltaan aate, joka ei ole sen enempää hyvä kuin paha asia. Nationalismin
hyvyys tai pahuus riippuu täysin siitä, mitä sen kanssa tehdään. Minä jaan nationalismin karkeasti
hyväluontoiseen ja pahantahtoiseen lajiin. Hyväluontoista, tervettä nationalismia oli vaikkapa
1800-luvun suomalainen kansallisuusaate. Jos asiaa näin ajattelee, itsenäistä Suomea ei edes olisi
olemassa ilman nationalismia. Hyvää suomalaisuutta edistivät vaikkapa sellaiset hahmot kuin Elias
Lönnrot, J. V. Snellman tai Jean Sibelius. Myös se, mitä sanotaan isänmaallisuudeksi, on ilman
muuta tervettä nationalismia. Siinä ei ole kerrassaan mitään pahaa, että kunnioittaa oman maansa
kulttuuria, kieltä, saavutuksia ja historiaa. Päinvastoin: sehän on kansaa yhdistävä voima.
Pahantahtoiseksi nationalismi muuttuu mielestäni silloin, kun se käännetään toisia vastaan. Ja tämä
on nyky-Euroopassa huolestuttava piirre.
Siinä missä terveen isänmaallinen ihminen pystyy ja haluaa tehdä yhteistyötä muiden kansojen
kanssa ja ottaa vaikutteita, pahansuopa nationalismi käpertyy itseensä. Ja se taas on nykymaailmassa
huono vaihtoehto, etenkin Suomen kaltaiselle pienelle kansalle, joka on riippuvainen muusta maailmasta.
Pahansuovasta nationalismista nostin päällimmäiseksi esimerkiksi Putinin Venäjän. Siellähän uhoavan sorttinen nationalismi on nykyään suorastaan valtioideologia, keskeinen aate, jolla Venäjää
johdetaan. Seuraukset ovat nähtävillä muun
muassa Krimin anastuksessa sekä sodassa, jota parhaillaankin käydään itäisessä
Ukrainassa.
Hyvän ja pahan nationalismin välinen kamppailu on mielestäni tärkeimpiä
ilmiöitä nykyajan Euroopassa, ja sitä kannattaa seurata. Kuten esityksessäni totesin,
suhtaudun tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisesti. Uskon, että enemmistö suomalaisista ja eurooppalaisista on maltillisesti
ajattelevaa porukkaa.
Kiitän vielä mahdollisuudesta osallistua
Killan tilaisuuteen, ja toivotan kaikille
oikein hyvää kevättä/kesää!
Heikki Aittokoski
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He olivat natseja
Kevät on ollut täynnä kiinnostavia esitelmiä. Helsingin Sanomien toimittaja Katarina Baer oli 1.3.
kertomassa isovanhemmistaan, joista hän on kirjoittanut syksyllä 2016 Teoksen kustantaman kirjan He
olivat natseja. Alun perin esitelmän aiheeksi oli merkitty Hitler, vihapuheen mestari, mutta vihapuhetta
sivuttiin vain esitelmän jälkeisessä keskustelussa, joka viime aikojen tapahtumien johdosta oli Trumpsävytteinen.
Baerin isovanhemmat olivat Baltian saksalaisia, varsin hyvistä perheistä lähteneitä, koulutettuja keskiluokan edustajia. Heidän nuoruuttaan varjosti ensimmäisen maailmansodan tapahtumat, joiden seurauksena balttisaksalaiset menettivät usein omaisuutensa ja joutuivat vihan kohteiksi. Useimmat siirtyivät
Saksaan, missä 1920–30-luvun vaihteessa poliittinen myllerrys loi pohjaa kansallissosialistien valtaannousulle. Baerin tutkimusten mukaan hänen isovanhempansa olivat jo varsin varhaisessa vaiheessa
aktiivisia kansallissosialisteja. He ihailivat Hitleriä ja hänen oppejaan kritiikittömästi ja olivat uskollisia
loppuun asti, mikä ei tarkoita, että olisivat olleet mukana hirmutöissä. Ainakin isoäiti oli aktiivinen hyväntekeväisyyteen ja sosiaalisiin asioihin keskittyvissä tehtävissä, Isoisä oli ennen sotaa hallinnollisissa
tehtävissä. Hän kaatui Pohjois-Italiassa partisaanien väijytyksessä sodan loppuvaiheissa saksalaisten
vetäytyessä. Hänen alaisensa kostivat kapteeninsa kuoleman järjestämällä pienen italialaiskylän asukkaiden joukkoteloitukset.
Baer kertoi, miten hän pienenä koulutyttönä alkoi ihmetellä, miksi saksalaisen isoisän haudalla ei koskaan käyty, vaikka Saksassa sukuloitiin. Suomalaisen isoisän haudalla käynti oli joulujen ja muiden
juhlien traditio. Saksalaisesta isoisästä ei puhuttu, ja lapset saivat kysymyksiinsä vältteleviä vastauksia. Saksalaiseen isän äitiin oli kyllä hyvät suhteet, mutta ei tämä eikä poikansa halunnut puhua kaatuneesta isoisästä. Hänestä ei ollut kuvia, eivätkä sukulaiset muka tienneet hänen kuolinpaikkaansa,
eikä elämästä ennen sotaa tai sen aikana puhuttu. Katarina Baerin isä oli kuusivuotias isänsä kaatuessa.
Hänellä siis olisi ollut muistoja, mutta koko mies oli pyyhitty pois. Katarina Baer kertoo olleensa hieman toisella kymmenellä, kun hän oivalsi, että hänen isänsä oli saksalainen, vaikka toimikin Suomessa
lääkärinä. Koulussa kymmenvuotias ja hänen veljensä saivat kuulla olevansa natseja ja olivat ilman
muuta kiusauksen kohteita. Iän ja koulun myötä heille selvisi natsiajan hirveydet ja kaikkien saksalaisten ylle laskettu syyllisyyden taakka, josta tunsivat olevansa osallisia. He hyväksyivät osansa, jopa niin, että
kun Katarina meni ylioppilaaksi päästyään opiskelemaan
Saksaan, hän esittäytyi ”minä olen Kata, minun isoisäni
oli natsi, mitenkäs sinun isoisäsi”. Hän ikään
kuin haki yhteistä pohjaa uudelle saksalaisuudelleen. Hän
onnistui hämmentämään lukemattomia ihmisiä, kunnes
oivalsi, ettei sukujen natsimenneisyys ole korrekti aloitus
tuttavuudelle.
Katarina Baer toimi Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajana Berliinissä neljä vuotta aikana, jolloin arkistot jo olivat
kaikkien käytettävissä. Hän oli ajatellut selvittää sukunsa
vaiheita, mutta työn aloittaminen viivästyi. Saksassa olon
viime hetkillä hän aloitti ja on Suomesta käsin jatkanut
tutkimustaan. Yllättäen on löytynyt paljonkin materiaalia.
Minusta oli hämmästyttävintä hänen mainintansa satojen
kirjeiden kokoelman säilymisestä läpi kahden maailmansodan ja niiden jälkeisten myllerrysten. Baer on kirjoittanut kirjansa mielestäni sukukronikan osana enemmän
kuin tutkinut yksityisten ihmisten vastuuta suuren koneiston osasina tai osana eurooppalaista historiaa.
Marika Porras
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Kiltalaiset kuuntelemassa 1.2.2017 toimittaja Heikki Aittokosken esitelmää nationalismista Euroopassa.

Asiantuntija Susanna Koski esitelmöi 18.1.
aiheesta Lotta Svärd -järjestöstä työmaahuolloksi 1944.

Suurlähettiläs Hannu Himanen esitelmöi
15.2.2017 aiheesta Tulemmeko toimeen
Venäjän kanssa.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Heikki Hongisto, Reino Kiiskinen, Matti Ojala, Erkki Salminen ja
Paavo Taanila.
				Kumarra! Alla tähkäpään
				
uljas on kaatua maahan asti,
				maahan, vastustamattomasti,
				tuntea: minussa, minussa juuri,
				
kypsynyt on jokin ylväs ja suuri,
				täyttynyt, hetkenä hyvästijätön,
				se käsittämätön.
				
				Juha Mannerkorpi: Kylväjä lähti kylvämään
				Runot 1945–1954 (1962)

Merkkipäiviä
90 VUOTTA								85 VUOTTA		
Kuokka Jorma		15.4.2017					Aittasalmi Jorma
9.6.2017
Kurimo Matti		29.5.2017					Koski Toivo
5.6.2017
Laitinen Aulis		23.5.2017					Kärjä Antti		11.6.2017
Ojala Martti		 8.3.2017					Lahti Torsti		10.3,2017
Peltola Kalevi
5.5.2017					
Leino Kaino		
11.4.2017
Rinkineva Paavo
11.4.2017					Telasuo Kaarlo
22.5.2017
Saarinen Pentti
27.5.2017
Seppälä Leo		22.4.2017					80 VUOTTA
Sipponen Kauko
1.5.2017
Wialen Bengt		24.3.2017					Korhonen Jarmo
19.6.2017
ERONNEET								Kansanperinekalenterista 2017
									poimittua
Ollonqvist Anja							Ilman kivuta sinä elää saa,
Savonen Paavo							jos teget kuin minä manaa.
Vanamo Yrjö								Älä päästäs laske verta,
Ylä-Jarkko Jaakko							mutta heltees kylve monta kerta.		
									Mitäs tahdot niin syö ja juo,
									jos onni sinun kohtuuden suo.
					
									Mikael Agricola: Rukouskiria Bibliasta,
									(1544)
Maaliskuu jo maata näyttää, tiet tukkii, ojat täyttää. – Honkajoki
Kun ennen kevätpäivän seisausta tekee yhdeksänlajisista puista vastan ja ripsuu sillä huoneen alastonna ja vie rikat ulos kartanosta, niin lutikat häviävät. – Nurmes
Jos ei huhtikuu humahuta, niin toukokuulla ei toukoja tehdä. – Kauhava
Kuka on trulli, saadaan tietää kun pääsiäislauantaina nimitetään kivi kullekin, kuin epäillään – kivet otetaan saunan kiukaalta ja
pannaan erikseen. Aamulla valellaan näitä kylmiä kiviä vedellä, ja jonka kivi kihajaa, se on trulli. – Laihia

Toimintaa kevätkaudella 2017

Esitelmät entisen suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00.

Keskiviikko 15.3.			
Helsinki 1918.
					Professori Laura Kolbe.

Keskiviikko 5.4.			
Vanhusten hyvinvointi.
					Johtaja Irmeli Kärkkäinen.

Torstai 20.4.
		Killan kevätkokous.
					Katso erillinen kokouskutsu.

Keskiviikko 17.5.			
Killan kevätretki: Viaporin kapina ja pamaus 1902.
					Katso erillinen ilmoitus.

VUODEN 2017 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet
Kiltamme taloudellinen tilanne on heikentynyt jäsenmaksukertymän jo pitkään pienennyttyä. Sen vuoksi Killan syyskokous päätti 2016 korottaa jäsenmaksuja vuoden 2017 alusta
seuraavasti:
–
–
–

varsinaiset jäsenet maksavat
puolisojäsenet yhteensä
uudet ainaisjäsenet			

35 euroa,
60 euroa,
200 euroa.

Tämä helpottaa Killan taloudenpitoa vain hiukan. Sen vuoksi on kovin suotavaa, että jäsenet
maksaisivat mahdollisuuksiensa mukaan myös tukimaksua killalle. Ainaisjäsenet ovat jäsenmaksuvelvoitteensa täyttäneet, mutta teidänkin tukimaksunne ovat kovin tervetulleita. Jäsenmäärämme supistuessa pienikin tuki on avuksi.
Jäsenmaksut pyydetään suorittamaan killan Sampo-Pankin tilille, jonka numero on
FI08 8000 1370 1261 05. Suoritusta pyydän 10.4.2017 mennessä – karhuaminen aiheuttaa
melkoisia kuluja. Killan jäseniä pyydetään merkitsemään nimensä maksun viestiosaan,
koska jäsennumeron käyttö viitteenä ei kaikkien osalta toimi. Vakituiset jäsenet maksavat siis
35 euroa ja puolisojäsenet yhteensä 60 euroa.
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 10.4.2017.
Kiitos etukäteen!
Jarmo Korhonen
rahastonhoitaja
(09) 4209163 tai 0500442120, Kirjallisuuskonsultit@co.inet.fi
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