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”Toinen totuus” on aina ollut kanssamme
Syksyllä 1917 elettiin Helsingissä vaikeita aikoja. Venäjän tsaarivallan loppuminen ja keisarikunnan
sisäisen rakenteen mureneminen olivat lopettaneet suuriruhtinaskunnan ja emämaan välisen kaupan.
Työttömyys Helsingissä oli kova, elintarvikkeista oli ankara pula, inflaatio söi rahan arvoa kiivastuvaan tahtiin. Maassa oli paljon venäläistä sotaväkeä, joka oli alkuvuonna tappanut kymmeniä upseereitaan ja joka paljolti tunsi vallankumouksen omakseen.
Maata hallitsi samana vuonna valittu porvarillisenemmistöinen eduskunta. Se ei kuitenkaan
pystynyt kohentamaan pääkaupunkiseudun heikompiosaisten ahdinkoa ja ylläpitämään vakaita oloja. Työläisväestö oli altis vallankumousaatteille ja vaati suuria muutoksia. Vaikeissa oloissa ”toisen
totuuden” puhujia riitti sekä Neuvosto-Venäjältä että kotimaasta. Parempiosaisten joukossakaan ei
tosiasioita aina hyväksytty, vaan uskottiin siihen, mitä luultiin oikeaksi. Kansakuntamme oikeustaju
oli kaikesta huolimatta varsin terve, esimerkiksi sekä vasemmiston että oikeiston sanomalehdet saivat syksyllä ilmestyä. Kun kansasta lähes kaikki olivat lukutaitoisia, mahdollisuus tiedon etsintään oli olemassa.
Esivanhempamme selvisivät tuosta syksystä. Itsenäistyminen vaati kuitenkin sodan ja suuret inhimilliset kärsimykset. Kansan yhtenäisyys palasi kohtuulliseksi vasta uuden sodan sytyttyä. Lukutaito ja hyvä koululaitos eivät täysin estäneet ”toisen totuuden” julistajia, mutta erinomaisen
hyvin Suomi silti pärjäsi. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan syntyi kymmenen uutta
valtiota. Demokraattisesti hallittuja niistä oli toisen maailmansodan syttyessä vain yksi, Suomi. Ja
toisen maailmansodan päätyttyä niistä oli itsenäisiä vain yksi, Suomi.
Vuonna 1917 syntyi 81 046 lasta, heistä pääosa maaseudulla. Lapsikuolleisuus oli yleistä. Tilastollisesti vastasyntyneellä pojalla oli tuolloin edessään 43 ja tytöllä 49 elinvuotta. Kuitenkin tiedämme
nyt, että sotavuosien yli elänyt osa vuoden 1917 ikäluokasta eli paljon pidemmän elämän kuin mikä
heidän elinajanodotteensa oli. Etenkin Suomen itsenäistymisvuonna syntyneet naiset ehtivät hyötyä
lääketieteen kehityksestä ja yhteiskunnan järjestämistä palveluista laajamittaisesti. Eliniän pidentyminen näkyy satavuotiaiden määrän kasvussa. Suomen täyttäessä sata vuotta maassa on yli 800
satavuotiasta kansalaista. Suomesta tuli hyvä maa elää.
Ihmiskunnan maltti rakentaa tätä maapalloa hyväksi kaikkien elää näyttää olevan perin rajoittunut.
Elämme taas kiintyvien vihapuheiden ja ”toisen totuuden” aikaa. Vihapuheet nakertavat myös oman
maamme kansalaisten turvallisuutta. Maapallon mitassa näemme taas kerran, että historiaa kirjoitetaan uudelleen vallanpitäjien vaatimuksesta heille edulliseksi. Jos te, pikkulotat ja sotilaspojat,
olisitte uskoneet 1939 ”toista totuutta” julistavia, olisi maamme kokenut Neuvostoliiton satelliittivaltioiden kohtalon. Teidän kriittisyytenne ja sivistyksenne ohjasi teidät työhön itsenäisen Suomen
hyväksi ei vain sotien aikana vaan myös sen jälkeisinä rauhan vuosina. Sitä totuutta kiltamme haluaa kertoa myös jälkipolville.
Hannu Saloniemi

3

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Aika:
Paikka:

torstai 23.11.2017 klo 13
Agricolan kirkon krypta, Tehtaankatu 23, Helsinki

Kahvitarjoilu ennen kokouksen avaamista.

Kokouksen esityslista killan sääntöjen 9. §:n mukaan:
1.

Kokouksen avaus.

2.

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

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5.

Päätetään hallituksen jäsenten määrä sääntöjen 5. §:n mukaisesti.

6.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan
kalenterivuoden tili ja hallinto.

8.

Päätetään missä lehdessä kokouskutsut julkaistaan.

9.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10.

Kokouksen päättäminen.

Killan hallitus
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Vuosi 2018 on killan 25. toimintavuosi. Kilta juhlii merkkivuotta kevätkokouksen yhteydessä.
Yhteistyö
Kilta jatkaa yhteistyötään Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kanssa. Kilta on piirin kannattajayhdistys ja edustajamme on sotaveteraanipiirin hallituksessa.
Valitsemamme veteraaniyhteyshenkilö tulee toimintavuoden aikana huolehtimaan siitä, että avustamme veteraaneja lippulinnojen muodostamisessa ja muissa tapahtumissa heidän pyyntöjensä
mukaisesti.
Osallistumme aktiivisesti Tammenlehvän perinneliiton suunnittelutyöhön.
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n lopetettua toimintansa vuoden
2017 lopussa kiltamme pyrkii tarjoamaan lakkautuneen killan jäsenille kiinnostavaa ohjelmaa.
Perinnetyö
Perinnetyön perustan on jo usean vuoden ajan muodostanut lukiolaisten turvakursseilla pidetyt
sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta kertovat luennot. Yläasteen ja lukion nuorille suunnattua
tiedotusmateriaalia levitetään kouluihin ja nettisivullemme.
Kiltaviesti
Kiltaviestiä julkaistaan edelleen neljä numeroa vuoden aikana.
Luennot
Kiltamestarin ansiokkaaseen työhön perustuvat keskiviikkoluennot jatkuvat edelleen. Osanottajien
määrän hiljalleen pienentyessä seuraamme ohjetta: ”Ottakaa ystävänne mukaan”. Luennoille pyritään hankkimaan myös pikkulottia kiinnostavia aiheita ja puhujia.
Tapahtumat ja retket
Syys- ja kevätretket säilyvät ohjelmassamme. Vietämme toimintavuoden aikana myös perinteistä
”Wähäjoulua”. Syyskesän tapahtuma Taivaskalliolla muistopaatemme äärellä toteutetaan perinteisesti. Tapahtumalle pyritään hankkimaan näkyvyyttä tiedotusvälineissä.
Helsingissä 6.9.2017
Killan hallitus
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Vuoden 2018 budjetin perusteluja:
-

Jäsenmaksu- ja tukimaksutuotot on laskettu 180 varsinaisen maksun (35 €)
6300 €, 7 puolisomaksun (60 €) 420 € ja tilinpidollisen
ainaisjäsenmaksurahastosiirron 294,45 € sekä 600 € tukimaksujen varaan,
yht. 7614,45 €.

-

Retki- ja juhlatuotot ovat pienentyneet jäsenluvun laskun myötä, 1800 € voi
olla optimistinen.

-

Täytyneekö kahviraha nostaa ensi vuonna 4 euroon?

-

Retki- ja juhlakulut ovat viime ja tänä vuonna maltilliset. Ensi vuoden 25v-kokous
saattaa lisätä kuluja kovasti.

-

Kiltaviestiin on nyt rahaa, mutta riittääkö 4500 € vuonna 2018?

-

Riittääkö 750 € muistamisiin?

-

Budjetissa on 2000 € lahjoitustavoitteena – sen saamiseen tarvitaan apua!

Tulo- ja menoarvio 2017
Vars. jäsenmaksu
Puolisomaksut
Ainaisjäsenrahasto
Tukimaksut

180
7
0,1

35
60
2944,50
600

6300
420
294,45
600
7614,45

85 ainaisjäsentä

Liiton kustannus
12 € / jäsen, v 2018, 285 jäsentä?
12X285 jäsentä

3420 €
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Juhlava perinnepäivän muistotilaisuus Taivaskalliolla 25.8.2017
Hyvät kiltasisaret ja veljet, hyvät ystävät, goda vänner.
Tervetuloa tänne Taivaskalliolle Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan ja Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor-killan yhdessä pystyttämän
muistopaaden ääreen. Tämä on yksi niistä lukuisista tapahtumista, joilla maassamme juhlistetaan
itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuotta. Tällä paikalla on syytä aina kiitollisena muistaa sitä työtä,
jota te sotilaspojat ja pikkulotat teitte maamme taistellessa itsenäisyyden puolesta. Te myös jälleenrakensitte tämän maan monella mitalla mitattuna maailman parhaaksi paikaksi elää. Killan tärkeä
tavoite on kertoa työstänne jälkipolville.
Satavuotisjuhlan merkeissä meillä on puhujana Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja, prikaatikenraali Hannu Luotola. Kiltamme on iloinen tästä kunniasta.
Tämä on toisaalta haikea tilaisuus. Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor rf on viimeistä kertaa lippunsa kanssa mukana, sillä killan toiminta loppuu vuoden vaihtuessa.
Toiveemme on, että näemme toimintansa lopettavan veljeskillan jäseniä tulevissa tilaisuuksissamme, mielihyvin myös kiltamme jäseninä.
Puheenjohtaja Ethel Sandströmin puheen jälkeen laskemme kukat muistopaaden juurelle. Kapteeni
Hannu Raijas toimii singnalistina. Herra kenraali, olkaa hyvä.

Vuoden 2015 sotilasmuusikko, Kaartin soittokunnan trumpetisti, kapteeni
Hannu Raijas esiintyi muistopaadella
signalistina. Hän on Kaartin soittokunnan apulaiskapellimestari ja lukuisten
puhallinmusiikkiteosten ansioitunut
sovittaja. Raijaksen työ on vaikuttanut
merkittävästi Kaartin soittokunnan ja
Kaartin seitsikon arvostettuun asemaan
puhallinmusiikin edelläkävijöinä.
Kapteeni Raijaksen uudet sovitukset
tutuista sotilasmarsseista ja esimerkiksi
perinteisten joululaulujen solistiseitsikkosovitukset ovat saaneet loistavan
vastaanoton niin kuulijoissa kuin niitä
soittavissa muusikoissa. Kiltojen lipunkantajat Rainer Toiviainen ja Heikki
Hälikkä kuuntelevat fanfaaria.

Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Hannu Luotola
muistopaadella
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Kunnioitettavat sotiemme veteraanit, ärade veteraner i våra krig,
Arvoisat sotilaspojat ja lottatytöt, ärade soldatgossar ja flicklottor,

Hyvä perinnepäivän yleisö, ärade deltagare på traditionsdagen.
Kotirintama ratkaisi kansakuntamme kestämisen tekemällä kaikkensa siviiliväestön ja rintamalla
taistelevien hyväksi. Sotilaspoikien ja lottatyttöjen panos vapautti kymmeniätuhansia miehiä rintamatehtäviin.
Koko Suomi oli taisteluissa mukana. Yli puoli miljoonaa henkilöä naiset mukaan lukien oli palveluksessa syystalveen 1944 saakka. Missään muussa sotaa käyneessä maassa ei yhtä suuri osa
väestöstä osallistunut aktiivipalvelukseen.
Tuon joukon täydensivät sotilaspojat ja lottatytöt, joista osa sai sittemmin tammenlehvän rintapieleensä. He ovat osa suomalaista veteraaniperhettä.
Veteraanisukupolven saavutukset ovat siirtymässä osaksi kansakuntamme kulttuuriperintöä. Tähän
kuuluu tärkeänä osana sotilaspoikien ja lottatyttöjen kulttuuriperintö, minkä siirtoon tuleville sukupolville Sotilaspoikien Perinneliitto keskittyy monella tavoin. Elokuvan teko, liiton historian julkaiseminen ja tutkimusten tukeminen ovat tällaisia toimia.
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen taito sekä velvollisuudentunto isänmaanrakkauden ohella olivat
avuja, jotka kannustivat sotilaspoikia toimissaan sekä sodan että jälleenrakentamisen aikoina. Ne
ovat sotilaspoikien perintö nykynuorille.
Ilman näitä ominaisuuksia tuskin voisimme juhlia tänä vuonna Suomen itsenäisyyden satavuotista
taivalta.
Perinnepäivä juhlallisuuksineen täällä muistopaaden äärellä on osa pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja lottatyttöjen toiminnan kunnioittamista ja perinteen vaalimista.
Toivon, että perinnetyö saa jatkajikseen yhä nuorempia. Se toteutuu vain aktiivisen toiminnan
myötä.
*
”På Eder, forna krigsmän, som härdade i många strider nu återvänt till bygderna, ankommer att ute
i land och stad bevara den anda av inbördes förtroende och kamratskap, krigets gemensamma prövningar framfört samt bibringa Eder omgivning tillförsikt och tro på framtiden.”
(Marskalken av Finland Mannerheim i sin dagorder 31.12.1944)
Våra krigsveteraner har i sin organisationsverksamhet verkställt den givna förpliktelsen. Veterangenerationens prestationer håller på att införlivas till en del av vår nations kulturarv.
Hemmafronten löste frågan om nationens uthållighet genom att göra allt som var möjligt för civilbefolkningen och de vid fronten kämpande. Soldatgossarnas och flicklottornas insats frigjorde tiotusentals soldater för fronttjänstgöring.
Hela Finland kämpade. Med kvinnorna inberäknade var över en halv miljon människor inkallade
ända till hösten 1944. I inget annat krigförande land deltog en så stor del av befolkningen i aktiv
militär tjänstgöring.
Denna skara kompletterade soldatgossarna och flicklottorna av vilka en del senare kunde fästa
eklövet vid sitt bröst. De är en del av den finländska veteranfamiljen.
Samfundsmässighet och färdighet till samverkan samt ansvarskänsla var förutom fosterlandskärleken egenskaper som sporrade soldatgossarna och flicklottorna i deras verksamhet under kriget och
återuppbyggnadstiden. Däri består soldatgossarnas och flicklottornas arv åt dagens unga.
Jag hoppas att traditionsarbetet fortsätts av de yngre generationerna. Detta kan förverkligas endast
genom aktiv verksamhet.
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Kuvassa vasemmalta musiikkikapteeni Hannu Raijas, Mellannylands Traditionsgilletin lipunkantaja Rainer Toiviainen, Pääkaupunkiseudun killan Heikki Hälikkä, kiltojen puheenjohtajat Hannu Saloniemi ja Ethel Sandström, Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja, prikaatikenraali Hannu Luotonen, muistopaaden kunniavartiossa
Traditionsgilletin Louis Levinsky ja Pääkaupunkiseudun killan Kaarlo Männistö.

Ordförande Ethel Sandström vid minnesstenen
Ärade förbundsordförande, brigadgeneral Hannu Luotola,
soldatgossar och flicklottor från båda gillena,
krigsveteraner och lottor,
alla som kommit hit för att delta i uppvaktningen.
Jag hälsar er varmt välkomna även från Mellannylands gille.
Vi har samlats för att med Finlands flagga, våra fanor och våra anspråkslösa blåvita blomster hedra
och visa vår respekt för helheten som vår minnesten ingår i. Den har blivit en hörnsten, som ger oss
rötter och identitet från en tid då vår trygghet var hotad och det krävdes samarbete och inre styrka
av alla åldrar.
Det har förekommit dramatik kring denna sten. Den försvann plötsligt för två år sedan. Men goda
viljor gav oss snart en ny sten. Minnesstenen vill göra synligt att det är stort. Att höra till något
större – till det stora att få fira Finlands 100 år av självständighet – detta år.
10

Taivaskalliolla muistojuhlaan osallistuneita kiltojen jäseniä kuuntelemassa juhlapuheita.
Gillena har dessutom fäst sin minnesplatta på det hus i Tölö där man verkade under en längre tid.
För vårt gilles del har föregångaren Sydkustens-gille givit ut historiken ”För hem och fosterland” år
2008. I våra stadgar betonas vikten av att dokumentera och publicera korrekt information. Mycket
har gjorts för att man skall kunna minnas, veta och förstå vad allt det handlade om under krigsåren i
vårt land.
Med stort vemod och sorg får jag som gillets sista ordförande tala om att vårt gille upphör den
1.1.2018. Våra personliga och ekonomiska resurser tryter då medlemsantalet gått ner och medelåldern blivit för hög.
Detr är dags att säga tack till Förbundet för gott samarbete, och vårt finska brodergille kan vi inte
tacka nog för det fina mottagandet och den samarbetsvilja vi upplevt. Till allla våra medlemmar går
ett varmt tack från den avgående styrelsen för förtroendet och gemenskapen under gågna år.
Enligt vår vårmötes beslut den 15.3.2017 skall föreningens fana och likvida medel doneras till
Nylands Brigads Gille rf och överföras till en minnesfond, som grundas och förvaltas av dem och
bär vår förenings namn.
Jag vill avsluta med de ord som vi alla känner till och som sagts vid Frihetsgudinnan:
”Inte för en människa,
inte för en nation,
restes denna staty,
utan för en ide,
iden om frihet.”
Tack till er alla – allt gott i fortsättningen.
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Everstiluutnantti Stig Roudasmaa in memoriam
Everstiluutnantti Stig Roudasmaa (7.7.1926–19.4.2017) menehtyi vakavan sairauteen Espoossa.
Stig Roudasmaa on ollut pitkän elämänsä aikana tuottelias kirjailija. Hän on kirjoittanut useita
eri varuskuntia koskevia historiallisia julkaisuja. Hän on niin ikään luonut merkittäviä ja
arvokkaita suojeluskuntia koskevia teoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsingin ikämiessuojeluskunta 1919–1944 sekä Helsingin Suojeluskuntapiirin historia.
Everstiluutnantti Roudasmaan toiminta Helsingin suojeluskuntapiirin perinnehuoneen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavana perinneupseerina loi omalle killallemme mahdollisuuden
osallistua näyttelyn rakentamiseen. Jo työn alussa perinneupseeri oli valmis rakentamaan
näyttelykokonaisuuden siten, että mukana olisivat myös lottien, sotilaspoikien ja pikkulottien
muistomateriaalit. Hän toimi kiinteässä yhteistyössä kiltamme silloisen sihteerin
Olli Sorvettulan kanssa koko sen ajan, kun näyttelyn yksityiskohtia suunniteltiin ja toteutettiin.
Työnjako oli selkeä. Everstiluutnantti Roudasmaa keskittyi suojeluskuntien historiaan liittyviin
aiheisiin ja kiltamme edustaja lottia, pikkulottia ja sotilaspoikia koskeviin muistomateriaaleihin.
Kiltamme luovutti syyskokouksessaan 19.11.2008 everstiluutnantti Roudasmaalle puualustaan
kiinnitetyn sotilaspoikaplaketin hopeisin nimilaatoin. Perusteena oli sotilaspoika- ja pikkulottaperinteen säilyttämisen huomioon ottaminen perinnehuoneen suunnittelun ja rakentamisen
yhteydessä.
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Everstiluutnantti Stig Roudasmaa toimi useita vuosia Espoon Sotaveteraanit ry:n seppeljaoston puheenjohtajana. Kuvassa hän laskee
yhdistyksen seppeleen veteraanin arkulle. Avustajana on jaoston jäsen
Olli Sorvettula.

Sotilaspoikien Perinneliiton liittokokous Turussa 17.8.2017
Sotilaspoikien perinneliiton XXV liittokokous pidettiin Turun VPK:n vuonna 1892 rakennetussa
upeassa uusrenesanssityylisessä talossa. Perinneliiton 29 jäsenkillasta oli kokouksessa edustettuna
21 kiltaa. Läsnäolijoiden toteamisen yhteydessä liiton puheenjohtaja, prikaatikenraali Hannu Luotola totesi Someron sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan ja Traditionsgillet för Mellannylands
soldatgossar och flicklottor rf:n lopettavan toimintansa. Avajaissanoissa puheenjohtaja Luotola korosti liiton sääntöjen kohtaa, jossa liiton tehtävänä on sotilaspoikien perinteiden vaaliminen. Samalla
hän totesi, että Etelä-Pohjanmaan sotilaspoikien perinnekillan ehdottamaa sotilaspoikien avokuntoutustoimintaa perinneliitto ei voi taloudellisesti tukea. Lotta Svärd Säätiö ja Lottaperinneliitto ovat
mahdollistaneet pikkulotille tämän tuen, kuten Kiltaviestissä 1/2017 on kerrottu. Maan hallitus on
linjannut, että valtion tukea kuntoutukseen ei nykyisistä sotaveteraaneista laajenneta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Ilkka Tuomola. Sotilaspoika-lehden päätoimittaja
Pentti Ruohoniemi toimi kokouksen sihteerinä. Liiton toimintakertomuksessa vuodelta 2016 kävi
ilmi, että Perinneliiton jäsenkilloissa oli vuoden 2016 lopussa 4 630 henkilöä (5 005 vuonna 2015),
heistä puolisojäseniä 133. Kahden ruotsinkielisen killan jäsenmäärä oli 94 (edellisenä vuonna 145).
Liiton hallitus kokoontui vuonna 2016 kolme kertaa. Liiton toiminnanjohtajana toimi reservin majuri Timo Hakala Jyväskylästä. Sotilaspoika-lehti ilmestyi neljänä numerona 12-sivuisena. Painos
oli 5 500 kappaletta.
Perinneliiton taseen loppusumma oli toimintakertomusvuonna 200 098 euroa ja talous 15 690 euroa ylijäämäinen (vuonna 2015 ylijäämää oli 15 073 euroa). Liiton tulojen pääosa koostui 12 euron
jäsenmaksuista. Suurin menoerä oli Sotilaspoika-lehti, 26 630 euroa. Tilinpäätös sisälsi 23 000
euron varauksen tekeillä olevan Perinneliiton historiakirja kustannuksia varten. Liiton tilinpäätös
vahvistettiin.
Vuoden 2018 toimintasuunnitelma oli lyhyt. Siinä viitattiin liiton sääntöihin ja strategiaan ja toimenpideohjelmaan vuosille 2016–2025. Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 12 euroa jäseneltä ja 6
euroa puolisojäseneltä. Liittohallitukseen oli ehdolla kolme henkilöä. Kokous päätti nostaa liittohallituksen jäsenmäärän kuudesta seitsemään ja valitsi kaikki ehdolla olleet hallituksen jäseniksi: Viljo
Hokkasen Pirkka-Hämeestä, Mårten Holmbergin Svenska Österbotten -killasta ja Eino Tenhusen
Pohjois-Karjalasta.
Vuoden 2018 liittokokous pidetään Porvoossa. Kokouksen päättymisen jälkeisessä keskustelussa
kysyttiin ehdotuksesta liittää pikkulotta-sana liiton nimeen. Liiton puheenjohtaja totesi, että saatujen
lausuntojen perusteella liittohallitus oli päättänyt lopettaa asian eteenpäin valmistelun. Keskustelussa tuotiin myös esiin monien sotilaspoikien aktiivisuus partioliikkeessä ja esitettiin yhteydenpitoa
partiolaisjärjestöihin perinteensiirron merkeissä.
Illan veljesilta oli samalla Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan 25-vuotisjuhla.
Hannu Saloniemi
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TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2017
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00
Keskiviikko 18.10.

Satavuotiaan tasavaltamme alkutaipaleelta
Professori Martti Häikiö.

Keskiviikko 1.11.

Suomalaista heraldiikkaa – ja vähän muunmaalaistakin
Dosentti Jussi Tuovinen.

Torstai 23.11.

Killan syyskokous Agricolan kirkon kryptassa
Katso erillinen kokouskutsu.

Lauantai 25.11.

Killan pikkujoulu
Katso erillinen kutsu.

Keskiviikko 6.12.

Lipunnosto Tähtitorninmäellä kello 9
Kokoontuminen kello 8.45. Isot kunniamerkit.

Uudenmaan lottaperinneyhdistys
”Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja säilyttää lottatyön muisto ja henkinen perintö, kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta sekä kehittää yhteyksiä vastaaviin järjestöihin.”
Kiltamme yhteyshenkilönä olen mukana rivijäsenenä tutustumassa lottaperinneyhdistyksen toimintaan.
Kuten kaikki yhdistykset, myös lottaperinneyhdistys toivoo jäsenmäärän kasvavan, mutta tilaisuuksiin
ovat kaikki lotat ja pikkulotat tervetulleita myös ilman jäsenyyttä.
Yhdistyksen kokoukset pidetään Kampin palvelukeskuksen ravintolassa, Salomonkatu 21 B (pohjakerros) keskiviikkoisin, ellei ohjelmassa erikseen muuta mainita. Kokoukset alkavat aina yhteisellä kahvihetkellä. Syksyn ohjelmaa:
25.10.

klo 16

Suomi 100 vuotta, esitelmä.

22.11.

klo 16

Yhteislaulutilaisuus Temppeliaukion kirkossa.

6.12.

klo 10

Käynti Hietaniemen sankarihaudoilla. Tapaaminen uuden kappelin
edessä, Hietaniemenkatu 20.

13.12.

klo 16

Pikkujoulu.

Olen osallistunut muutamaan tilaisuuteen ja todennut, että vastaanotto on ollut sydämellinen, kahvi hyvää ja esiintyjät valloittavia. Jos kiltamme lottasiskoilla on halua ja mahdollisuus osallistua lottaperinteen vaalimiseen, he ovat sydämellisesti tervetulleita.
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Marika Porras

Lotta Svärd -järjestön tyttötyöstä talvisodan aikana
Lotta Svärd -järjestö julkaisi ja Oy Suomen Kirja kustansi Lotan päivänä 1941 teoksen Lotta Svärd
1939–1940. Kirjassa on oma lukunsa järjestön tyttötyöstä, pikkulottien toiminnasta. Teos oli merkittävä, koska pikkulottien toiminnasta ei ollut aiemmin koottua tietoa saatavana. Vuoden 1941 alussa
lottajärjestöllä oli 1 098 tyttöosastoa, joissa toimi 28 200 pikkulottaa. Talvisodan aikaisesta toiminnasta teos kertoo seuraavaa:
Muonitustyössä pikkulotat osallistuivat muun muassa vartiomiesten ja ilmavalvontalottien muonittamiseen auttaen sotilaskeittiöissä ja siirtoväen joukkoruokailupaikoissa sekä kanttiineissa. Pikkulotat auttoivat myös armeijaa muonittavien leipomoiden työssä. Olipa joku pikkulotta muonittamassa
myös lentokenttätyömaalla, vaaranalaisella paikalla, koko talvisodan ajan.
Lääkintäjaoston apuna pikkulotat valmistivat sidetarpeita sotasairaaloille. He työskentelivät sotasairaaloiden keittiöapulaisina ja tarjoilijoina. Uusia sairaaloita perustettaessa he olivat laittamassa
niitä kuntoon. He myös avustivat sairaalakanttiineissa ja varuskuntasairaaloissa.
Varustejaoston tehtävissä olivat mukana kaikki pikkulotat. He neuloivat kintaita, sukkia, polven- ja
kypäränsuojuksia ja rannekkeita. Varttuneemmat tytöt auttoivat lumipukujen ompelemisessa, paikkaamisessa ja parsimisessa.
Keräys- ja kansliatyössä pikkulotista oli paljon apua. He keräsivät rahaa muun muassa maanpuolustuksen hyväksi lentokonerahastoon ja radiokuuntelumaksuja invalidien hyväksi. Kerättävä oli myös
villoja, romua, vaatteita, hevosloimia, pulloja, lamppuja, kirjoja. Ylipäätään he keräsivät ja kokosivat kaikkea, mistä oli pula.
Lähettitehtäviä pikkulotat suorittivat kanslioissa, avustustoiminnoissa, varikoissa ja missä kulloinkin
tarkkoja ja täsmällisiä lähettejä tarvittiin.
Ilmavalvontatehtävissäkin heitä oli, vaikka ne tehtävät olivat pääasiallisesti aikuisten lottien hallussa.
Pikkulottia oli sotilaskotityössä, väestönsuojelutoimistoissa, kanslioissa. Kerrotaanpa
jonkun pikkulotan työskennelleen kranaattitehtaassakin. Lisäksi he kirjoittivat kirjeitä
tuntemattomille sotilaille. Joulupakettien
valmistaminen sotilaille, reserviläisille ja
siirtoväen lapsille oli pikkulottien mieluisa
tehtävä. He myös järjestivät juhlia ja illanviettoja siirtoväen lasten iloksi.
Pikkulotat kunnioittivat sankarivainajia
kukittamalla arkut, koristaen kirkon, laskemalla itse tekemänsä seppeleen haudoille ja
esittämällä ohjelmaa muistotilaisuudessa.
Myös sankarihautojen hoitaminen oli heidän
tehtävänsä. Monet pikkulotat olivat kodeissa
lasten- ja kodinhoitotehtävissä mahdollistaen perheen äidin työskentelyn ansio- tai
lottatyössä.
Raimo Berkan
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Risto Volanen: Suomen synty ja kuohuva Eurooppa
Syksyn esitelmäsarjamme sai huikean
alun, kun yhteiskuntatieteiden tohtori Risto
Volanen kertoi kirjaansa Suomen synty ja
kuohuva Eurooppa, Otava 2017, perustuen
maamme itsenäisyyteen johtaneista tapahtumista ja Suomen osasta.
Me olemme tottuneet asettamaan ajatuksen
Suomen itsenäisyydestä autonomian ajan
kehityskuvioihin. Volanen aloittaa tarkastelun
Ranskan vallankumousvuodesta 1789. Siitä
lähti alkuun tapahtumasarja, johon kuuluvat
Napoleonin valtaannousu, sodat ja häviö.
Nämä kaikki muuttivat Eurooppaa rajusti
sekä kartalla että kulttuurisesti. Tämän tapahtumasarjan seuraukset tuntuivat myös pohjoisessa periferiassa. Suomi erotettiin Ruotsin
kuningaskunnasta Venäjän autonomiseksi
ruhtinaskunnaksi.
Autonomian aikana suomalaiset saattoivat
vahvistaa kansallista itseymmärrystään. Autonomia mahdollisti valtiollisten instituutioiden
rakentamisen. Paljon hallinnollisia instituutioita oli valmiina Ruotsin vallan perintönä,
lait niistä tärkeimpinä. Uudet tekniikat, kuten
rautatiet, lennätin, sähkö yhdessä laajan
luku- ja kirjoitustaidon sekä kansanopetuksen
kanssa edistivät kansallista kehitystä.
Kun ensimmäinen maailmansota piirsi uutta Eurooppaa, suurvallat pirstoutuivat ja pienille kansallisvaltioille löytyi tilaa. Vallankumouksien myötä Venäjä oli kaoottisessa tilassa, mutta Suomella oli
valmius itsenäiseksi julistautumiseen syksyllä 1917. Itsenäisyys joutui heti kovalle koetukselle sisällissodan vuoksi. Koettelemus oli myös valtiomuotosekoilu, saksalaisten läsnäolo ja katastrofaalinen
taloustilanne.
Kaikesta huolimatta vuonna 1919 kyettiin vahvistamaan Suomen tasavaltainen hallitusmuoto.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan syntyi parisenkymmentä uutta valtiota. Toisen
maailmansodan aikana vain yksi niistä jäi miehittämättä: Suomi. Sodan jälkeen vain yksi oli edelleen itsenäinen: Suomi. Entä, jos joku pieni yksityiskohta olisi mennyt toisin? Volanen toi esitelmässään esille, miten pienistä sattumuksista saattoi lopputulos usein olla kiinni.
Marika Porras
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Seppo Elo, Raimo Kosonen, Matti Kurittu, Lauri Lehtokari,
Helge Nordström, Jouni Rainto, Jussi Saari ja Olavi Virtamo
Jonakin aamuna joki on pronssia
putoilevat kultaiset lehdet
sillankaiteen huurteeseen voi kirjoittaa
kävin täällä vain unessani.
Kai Nieminen

MERKKIPÄIVIÄ
90 VUOTTA
Haapala Esko
Kaisla Olavi
Keisteri Aarne
Lahti Matti
Männistö Kaarlo
Oikarinen Valle
Viitala Aimo
Vuori Matti

85 VUOTTA
01.10.2017
20.11.2017
05.12.2017
12.12.2017
24.12.2017
08.12.2017
29.11.2017
08.10.2017

80 VUOTTA
Ojanperä Raimo
Varpasuo Pekka

Bärlund Sten
Lindberg Kaj-Erik
Ljungberg Teuvo
Miettinen Antti-Pekka
Mäenpää Matti
Näres-Kekki Kaija
Seppä Matti
Vaittinen Osmo

17.12.2017
01.12.2017
09.11.2017
14.10.2017
06.12.2017
25.11.2017
21.10.2017
21.12.2017

75 VUOTTA
13.12.2017
06.10.2017

Kähkönen Maly

24.11.2017

Ihmeellisintä tulevaisuudessa on se, että silloin meidän
aikaamme kutsutaan vanhaksi ja hyväksi
Ernest Hemingway
Kukaan viisas ei ole koskaan toivonut olevansa nuorempi.
Jonathan Swift

UUDET JÄSENET

ERONNUT

Forsen Georg
Leskinen Osmo
Lilius Kaj

Saarinen Osmo
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SYYSRETKI HERTTONIEMEN KARTANOON
Helsinki tarjoaa loputtomasti mielenkiintoisia retkikohteita, jonne ei vain tule itse lähdettyä,
mutta joilla on merkittävä osa maamme historiassa. Yksi sellainen on Herttoniemen kartano.
Kaikkihan sen tietävät, mutta moniko on käynyt? Kartanon 1810-luvulla rakennettu päärakennus on vilahtanut joissakin suomalaisissa elokuvissa, Kartanon puisto, jota Helsingin kaupunki huolellisesti vaalii, on lähiseudun asukkaiden tuntema, mutta ei laajemmin tunnettu
picnic-kohde. Onneksi!
Ilma ei suosinut retkeämme, mutta onneksi bussi tarjosi matkalla suojan ja varsinainen
tutustuminen tapahtui pääasiallisesti sisätiloissa. Oppaana toimi Niklas Kullberg, ruotsalaisbrasilialaissuomalainen historian opiskelija. Kartanon päärakennus on aikakautensa tuote,
mikä aiheutti haasteita varsinkin ”keppikansalaisille”: ulkoportaiden askelkorkeus ja kartanon kaksikerroksisuus kävi kuntotestistä.
Huoneet, joihin tutustuimme, olivat osin niin pieniä, että kaikki eivät mahtuneet sisään, joten
osa oppaan kertomuksista jäi kuulematta. Sen vuoksi lupasin kaivaa tietoja Herttoniemen
kartanosta luettavaksi. Opas keskittyi lähinnä Wetterien, vara-amiraali Cronstedtin ja Bergbomien aikaan, mutta Herttoniemen historia alkoi jo paljon aiemmin.

Niklas Kullberg esittelemässä kiltalaisille Johan Bergbomin salonkia Herttoniemen kartanossa.
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Herttoniemen nimen oletetaan juontuvan Laurens Hertoghesta, joka oli 1400-luvun alkupuolella vaikuttanut rälssitilallinen ja lautamies. Herttoniemen rälssitila oli jossakin vaiheessa siirtynyt kirkon omistukseen, kuten moni muukin nykyisen Helsingin ja Vantaan alueen
tila. Kuningas Kustaa Vaasa suuressa ahneudessaan ja uskonpuhdistusta kilpenä käyttäen pakkolunasti Herttoniemen kirkolta kruunulle. Tosin hän palautti sen kirkolle, Helsingin luterilaisen kirkon kirkkoherralle, elinikäisin rälssioikeuksin. Kirkkoherran kuoltua
rälssioikeudet eivät palautuneetkaan kruunulle, vaan erilaisilla sukulaisuussuhteilla kartano
siirtyi ajan myötä Jägerhornien ja Blåfieldien suvuille. Nämä olivat köyhtyneitä sukuja, joita
tullitarkastaja Petter Wetter oli avokätisesti lainoittanut, kuten lukemattomia muitakin sukuja
lähiympäristössä. Näin Petter Wetter oli vuoteen 1706 mennessä onnistunut haalimaan valtavan maaomaisuuden, jonka hän yhdisti Herttoniemen kartanoksi. Laajimmillaan tila oli yli
800 hehtaarin suuruinen. Ei ”Paha Wetter” kauan ehtinyt nauttia omistuksestaan, sillä isonvihan aikana 1713 venäläiset miehittivät Helsingin ympäristöineen. Koko seutu autioitui ja
vasta Uudenkaupungin rauhan myötä asutus elpyi. Isä Wetter luovutti tilansa 1725 pojalleen
Abraham Wetterille, joka kansan suussa kantoi nimeä ”Hyvä Wetter”. Abraham Wetter oli
Helsingin pormestari, jolla ei ilmeisesti ollut perillisiä, koska hänen kuolemansa jälkeen Wetterin suku joutui myymään kartanon kornetti Berndt de la Mottelle vuonna 1750.
Viaporin suunnitellut Augustin Ehrensvärd osti kartanon jo 1752 perustaakseen kartanon
maille tiilitehtaan. Tiilien tarve Viaporissa oli suunnaton. Tehdas sijaitsi Tammisalossa, tästä
juontuu Tammisalon ja Laajasalon välisen lahden nimi, Tiiliruukinlahti. Viiden vuoden kuluttua, Pommerin sotaan lähtiessään, Ehrensvärd myi kartanon Kulosaarta lukuun ottamatta
veljelleen Fredrikille. Kulosaaren hän piti itsellään. Kartano ei kauan ollut veljenkään hallussa, sillä jo 1761 hän myi sen linnoitusupseeri Bengt von Spångelle.
Spånge anoi heti lupaa posliinitehtaan perustamista varten. Ruotsiin oli levinnyt mannermaalta into tuottaa teollisesti posliinia ja fajanssia. Herttoniemen posliinitehdas oli Suomen
ensimmäinen. Tehdas perustettiin 1762 ja se toimi vuoteen 1845. Tehtaan toiminnasta on
vain vähän tietoja. Helsingin kaupunginmuseon kokoelmissa on kolme kaakeliuunia, joiden
oletetaan olevan tämän tehtaan. valmistamia. Oletetaan myös, että Herttoniemen kartanon
kaakeliuunit ovat oman tehtaan valmistetta. Monet meistä ihmettelivät portaiden puolivälissä
olevaa uunin kylkeä, jossa oli vain pieni tuhkaluukun näköinen rautaluukku. Selitys oli, ettei
palvelusväen sopinut lämmityspuuhillaan sotkea herrasväen kulkemisia. Siksi varsinainen
lämmitys hoidettiin uunin takaisesta huoneesta.
1760-luvulla von Spånge rakennutti kartanon englantilaistyylisen puiston lammikoineen,
mutta hän kaivautti myös Tammisalon kanavan porvoolaisille kalastajille oikotieksi
Helsinkiin. Todennäköisesti vähintään yhtä hyvä syy kanavalle olivat kalastajilta perityt kanavamaksut. Virtaukset mataloittivat kanavaa ja siitä tuli purjehduskelvoton.
Spången jälkeen kartanoa omisti 1788–1792 Helsingin mahtavin porvari, kauppias ja laivanvarustaja Johan Sederholm. Hän oli aateliton, mutta kuningas Kustaa III antoi hänelle erioikeuden omistaa kartanon. Syyksi erioikeuksiin mainitaan huomattavat palvelut kruunulle.
Tosiasiallinen syy lienee kruunun merkittävä velkaantuminen Sederholmille tämän toimitettua Viaporin rakentamiseen tarvittavia materiaaleja ja muonavaroja rakentajille. Kauan ei
Sederholmkaan ollut kartanon omistaja, mutta vielä lyhyemmän aikaa hänen vävynsä, vain
pari vuotta.
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Ruotsinsalmen taistelun sankari ja vuodesta 1801 Viaporin linnoituksen komentaja,
vara-amiraali Carl Olof Cronstedt osti kartanon vuonna 1793. Hän luopui siitä väliaikaisesti vuonna 1799, mutta osti sen takaisin 1813 ja eli siellä kuolemaansa asti 1820. Vuosina
1799–1813 kartanoa omisti Uudenmaan Rakuunarykmentin kapteeni Johan Wenzel Rotkirch.
Suomen sodan aikana 1808–1809 kartano joutui venäläisen sotaväen käsiin. Vara-amiraali
Cronstedt on joutunut luopion rooliin Suomen historiassa, kun hän joutui komentajana
luovuttamaan voittamattomaksi oletetun Viaporin ilman taistelua venäläisille. Myöhempi
historiantutkimus on osoittanut, miten huonosti suunniteltu ja johdettu koko sota oli. Huonosti varustettujen joukkojen räikeä alivoima venäläisiä vastaan sekä Viaporin vanhentunut
tekniikka, ruotsalaisen hallinnon taantuneisuus ja upseeriston syvä epäusko puolustuksen
mahdollisuuksiin antoivat Cronstedtille vain yhden järkevän mahdollisuuden, Viaporista
piti luopua. Tämä säästi tuhansien hengen, mutta teki maineikkaasta sotilaasta petturin. Asia
olisi ehkä historian myötä asettunut oikeisiin mittoihin, mutta Runeberg loistavalla runokokoelmallaan takasi Cronstedtille ja monille muille ikuisen maineenmenetyksen.
Cronstedtin isännyyden aikana Herttoniemen kartanoa alettiin hoitaa ja kehittää tarmokkaasti. Hän rakennutti osan puistoa barokkipuistoksi ja laajensi englantilaista maisemapuistoa.
Carl Ludwig Engel suunnitteli puistoon kaksi huvimajaa, jotka ovat siellä vieläkin. Tammisalon kanava täytettiin ja tilalle rakennettiin tie. (Kanava avattiin asukkaitten vaatimuksesta
uudelleen vuonna 2001. Syvyys riittää vain soutuveneelle.) Posliinitehtaan rakennukset olivat palaneet sodan aikana. Vuonna 1815 posliinitehtaan entinen polttimo muutettiin arkkitehti Pehr Granstedtin suunnitelman mukaan kartanon päärakennukseksi. Vanha päärakennus jäi
Laajasalon sillan kulmaan. Nykyisin paikalla on ruotsinkielinen ala-aste. Cronstedtin kuoltua
hänen leskensä antoi kartanon lapsilleen. Perillisten eri omistusvaiheet päättyivät, kun kartano myytiin Oulun läänin lääninkamreerille Carl Gustav Bergbomille 1859. Lääninkamreerin
kuoltua hänen poikansa perivät kartanon. Karl Zacharias Bergbom luopui osuudestaan, ja
hänelle irrotettiin kartanon maista Tammisalo. Toinen poika, Johan Bergbom oli viimeinen
yksityishenkilö, joka omisti Herttoniemen kartanon. Hänen isännyytensä aikana kartanon
koko alue oli 800 ha, josta viljeltyä maata 400 ha. Lehmiä kartanossa oli 100 ja hevosia 40.
Torppareita kartanolla oli 10 ja renkejä 40. Bergbom myi kartanon vuonna 1916, mutta jätti
itselleen päärakennuksen ja 15 hehtaaria ympäröivää puistoa.
Punaiset murhasivat Johan Bergbomin marraskuussa 1917 kotinsa aamiaispöytään. Sisällissodan aikana kartano oli jälleen sotilaitten vallassa, tällä kertaa punakaartilaisten. Bergbomin
leski oli muuttanut pois miehensä kuoleman jälkeen. Perilliset lahjoittivat kartanon Johan
Bergbomin toivomuksen mukaisesti Svenska Odlingens Vänner i Helsingfors -yhdistykselle
kartanomuseon perustamista varten vuonna 1919. Kartanon ympäristöstä oli tarkoitus tehdä
suomenruotsalaisen kulttuurin ulkoilmamuseo. Alueelle ehdittiin siirtää joitakin rakennuksia,
kuten Knusbackan maalaistalo ja Täcktomin kartanon tuulimylly. Kansallismuseon vastustus
ja rahapula estivät aikeen ”suomenruotsalaisen Seurasaaren” rakentamisesta.
Nykyään päärakennuksessa toimii museo osana Helsingin kaupungin museota. Puistosta vastaa Helsingin kaupunki. Puistoa laajennettiin ja kohennettiin vuosituhannen vaihteessa.
Puistokierroksemme päättyi rankanpuoleisessa sateessa. Ehkä se kuitenkin jätti kipinän
tutustua puistoon kauniina kesäpäivänä. Kyllä se on retken arvoinen nähtävyys. Tämänker-

tainen syysretkemme päättyi Herttoniemen metroaseman vieressä olevaan ravintola Treffiin,
jonka mainio lounas lämmitti sateen kohmettamat retkeläiset. Kiltamestari oli tehnyt jalkapatikassa taas erinomaiseen tulokseen päätyneen kenttätiedustelun. Hän oli ilmeisesti tutkinut kaikki Herttoniemen ruokapaikat ja viimeisenä löytyi tämä Treffi. Olisi mielenkiintoista
tietää, minkälaisia askelmääriä tämäkin etsintä kiltamestarille tuotti. Kiitos on paikallaan!
Marika Porras
Lähteet Wikipedia: Herttoniemen kartano

Syysretkeläiset Herttoniemen kartanon portailla. Takana keskellä opas Niklas Kullberg.

Raimo kiipesi 158 porrasta
Kirkkonummen kunta haluaa kohentaa asukkaittensa kuntoa ja rakennutti ”matalan kynnyksen” liikuntapaikan keskustan lähellä sijaitsevalle luontoalueelle, Jerikonmäelle.
Kuntoilijalla on haaste kiivetä 158 porrasta ja vielä portaiden yläpäässä kokeilla erilaisia
kuntoilutelineitä. Paikka on myös ennestään suosittu ulkoilukohde.
Kuntoportaat vihittiin virallisesti käyttöön torstaina 7.9. Tilaisuudessa julkistettiin portaita
koskevan nimikilpailun tulos. johon tuli noin 500 ehdotusta. Voittajaksi valittiin ”Jerikon
portaat”. Portaat kuuluvat Kirkkonummen liikuntatoimen Suomi 100 -hankkeisiin.
Tilaisuudesta oli juttu paikallislehdessä Kirkkonummen Sanomissa 10.9. ja kuva, jossa
Kiltamme jäsen Raimo Elonsalo testasi portaita. Raimo tunnetaan aktiivisena veteraanina
Kirkkonummella. Hänen johdollaan veteraanit kokoontuvat säännöllisesti kunnan palvelukeskukseen tiistaisin juttutuokioon, jonka jälkeen halukkaille on 1,5 tunnin mittainen
kuntosalijumppa. Omasta liikuntaharrastuksestaan Raimo on saanut eri lajien kunniatitteleitä. Hän on mm. maratonneuvos, hiihtoneuvos ja soutuneuvos sekä Kalevan kierroksen kunniakiertäjä n:o 198.
Liisa Maunula

Portaiden askelväli voi olla joillekin hankala.

Raimon valokuvasi Jussi Salo.
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN
WÄHÄJOULUJUHLA

Kiltamme perinteikäs ja suosittu wähäjoulujuhla vietetään
lauantaina 25.11.2017 klo 16.00 alkaen
Lauttasaaren sotilaskodissa
Pohjoiskaari 36 A.

Sotilaskotisisaret tarjoilevat perinteisen jouluaterian
aitoine kinkkuineen, peruna-, porkkana- ja lanttulaatikoineen,
rosollia, kalaa tai viiniä unohtamatta.
Maukas jälkiruoka sekä kahvi ja torttu
kruunaavat kulinaarisen nautinnon
asevelihintaan 35 €.
Tutusti jouluinen ohjelma
Iloisen mielen lisäksi
tuo tulessasi jotain arpajaisia varten.

Ilmoittautuminen on tärkeää ja
se on tehtävä viimeistään 15.11.2017 mennessä:
Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776
tai
Hannu Saloniemelle puh. 0400 70 1533.
Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 25.11. klo 15.30.
Takaisin Rautatientorille bussi lähtee kello 19.30.

Tervetuloa kaikki iloiset sotilaspojat ja lottatytöt!
Kutsu koskee myös Sotilaspojat 1941–1944 ja
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor jäseniä.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Hyvä kiltajäsen!
Oletko muistanut maksaa jäsenmaksusi?
Katso ohjeet: Kiltaviesti 1/2017!

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

