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”Kunnioita mennyttä ja usko tulevaisuuteen”
Otsikon lause on yksi pikkulottien kultaisista sanoista. Satavuotiaan Suomemme historiassa on ollut monia uhkaavia ja vaarallisiakin käänteitä, joiden yhteydessä kansalaisilta
vaadittiin menneen kunnioittamista ja siitä voimien ammentamista sekä uskoa tulevaisuuteen, kaikesta huolimatta.
Kansallisen heräämisemme 1800-luvulla loi pohjan nuorelle, sata vuotta sitten syntyneelle valtiolle. Itsenäisyytemme ensimmäisenä vuonna ei toivottua kunnioitusta
kansalaisten kesken ollut, mutta vähitellen nuori kansakunta nousi jaloilleen. Tehdastyöläisten työolojen vähittäinen kohentuminen ja teollisuuden kehittyminen toivat
turvaa sadoille tuhansille. Vastaavalla tavalla torpparinvapautuslaki ja Lex Kallio antoivat
elämisen kehyksen kymmenille tuhansille perheille. Urheilijoittemme kansainvälinen
menestys kasvatti kansallista itsetuntoa.
1920-luvun sisäpolitiikka oli rikkinäistä. Oli äärioikeiston vuoro yrittää murtaa demokratian vakiintuminen, mutta valtion johto sai vaarallisen kehityksen katkaistuksi. Ankarat
talvi- ja jatkosota kestettiin yhtenäisenä kansana.
Sota-aika vaati pieneltä kansalta äärimmäisiä ponnistuksia. Kun miehet olivat rintamalla
ja suurin osa naisista teki uskomattoman vaativia töitä kotirintamalla, kouluikäinen nuoriso tunsi velvollisuutensa ja tarttui myös työhön kansakunnan pelastamiseksi. Kiltaviestin lukijakunta tietää sotilaspoikien ja pikkulottien moninaisen toiminnan suuren merkityksen.
Te pikkulotat ja sotilaspojat olitte tärkeä osa maamme rakentamisessa sodan jälkeen. Taas
kysyttiin menneen kunnioittamista ja uskoa tulevaisuuteen. Luovutetuilta alueilta tulleet
asutettiin, sotakorvaukset maksettiin, itänaapurin tuella tehty myyräntyö yhteiskuntajärjestyksemme ja demokratian tuhoamiseksi torjuttiin. Olympiakisat, Miss Maailma Armi
Kuusela, Väinö Linnan teokset, Kari Suomalaisen piirrokset, YK:n jäsenyys, lännen ja
idän johtajien tapaamiset Helsingissä, ETYK, jääkiekon maailmanmestaruus, Suomen
liittyminen Euroopan yhteisöön, Nokia, Pisa-tulokset. Kaikki tämä kertoo mennyttä kunnioittavasta ja tulevaisuuteen uskovasta kansasta. Jouduimme kuitenkin näkemään ajan,
jolloin sodan ajan menneen kunnioittaminen oli lähes kiellettyä. Te sotilaspojat ja pikkulotat teitte siitä huolimatta työnne niin, että Suomi nousi hyvinvointivaltioksi. Vasta Neuvostoliiton hajoaminen herätti yhteiskuntamme huomaamaan sotaveteraanien työn suuren
merkityksen. Sotilaspoikien ja pikkulottien toimintaa ei juuri muistettu ennen kuin perinnekillat aloittivat toimintansa, keräsivät tietoja ja kertomuksia ja kertoivat niistä nykyyhteiskunnalle.
Kuulemme päivittäin niin kotimaasta kuin maailmalta uutisia eripurasta, ymmärtämättömyydestä, toisia vahingoittavasta oman edun tavoittelusta. Mennyttä ei kunnioiteta,
siitä ei opita, usko tulevaisuuteen on väistämättä kovalla koetuksella. Otsikon kehotus
antakoon meille voimia. Pikkulottien kultaisten sanojen kymmenes ohje sopii meille
korkeaankin ikään ehtineille edelleen ohjeeksi: ”Elä lähimpiesi apuna, ympäristösi ilona,
kasva kansallesi kunniaksi”.
Toivotan Kiltaviestin lukijoille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
Hannu Saloniemi
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Killan syyskokous
Killan syyskokous palasi 23.11.2017 tuttuun paikkaan, Agricolan kirkon kryptaan. Sotilaskotisisaret olivat järjestäneet meille maukkaan kahvitarjoilun, joka virkisti ankeassa
syksyisessä myrskyssä. Säästä huolimatta kokoukseen oli saapunut 26 kiltalaista.
Tervetuliaispuheessaan puheenjohtaja Hannu Saloniemi totesi, että ensi vuonna on Killan
25. toimintavuosi. Kilta juhlii sitä vaatimattomasti kevätkokouksen yhteydessä 19.4.2018.
Perinteemme eteenpäin viennin kannalta yhteistyö Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin kanssa on tarpeellista, samoin kuin kaikki toiminta pääkaupunkiseudun yhdistysten
kanssa. Kiltamme jäsenmäärä laskee väistämättä, ja meitä odottaa ennen pitkää Killan
lopettaminen, kuten tämän vuoden lopussa käy Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:lle. Vuodenvaihteessa Kiltaan liittyy heiltä kahdeksan jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Killan kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja
sihteeriksi Liisa Maunula. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kari ja Pentti Lehtola.
Perinnetyönä Olli Sorvettula ja Pekka Tuomisto ovat pitäneet lukiolaisille turvakursseja
Santahaminassa. Vuodesta 2008 alkaen kaikkiaan 5 350 lukiolaista on osallistunut näille
kursseille, joilla on mahdollista antaa nuorille käsitys siitä, mitä heidän ikäisensä tekivät
sotiemme aikana. Luennot ovat jatkuneet tänä vuonna ja jatkuvat myös ensi keväänä Olli
Sorvettulan pitäminä. Urlus-säätiön myöntämän apurahan turvin valmistellaan yläasteen
partiolaisille, opiskelijoille ja lukiolaisille suunnattua tietoiskua.
Toimintasuunnitelma ensi vuodeksi on esitelty Kiltaviestissä 3/2017 sivulla 5. Myös ensi
vuonna säilyy kiltalaisille mieluisia toimintoja: Kiltaviesti ilmestyy 4 kertaa ja siinä
julkaistaan edelleen Killan kokouskutsut. Kaarlo Männistö hankkii jälleen keskiviikkoluennoille arvostettuja ja kiinnostavia esitelmöitsijöitä, joita kuuntelemaan voimme mieluusti tuoda myös ystävämme. Kevät- ja syysretket ovat edelleen ohjelmassa.
Tulo- ja menoarvion vuodelle 2018 esitteli rahastonhoitaja Jarmo Korhonen. Joukostamme poistuu valitettavasti väkeä, mikä vaikuttaa myös konkreettisesti Killan talouteen.
Kulut, joihin sisältyvät mm. Kiltaviesti 4 500 euroa ja Killan 25-vuotisjuhla 750 euroa,
ovat yhteensä 13 120 euroa. Jäsenmaksun suuruus pysyy ensi vuonna ennallaan 35 eurona, ainaisjäsenmaksu on 200 eurona ja puolisojäseniltä yhteensä 65 euroa. Alijäämä on
1 205,55 euroa. Tulo- ja menoarvio on luettavissa Kiltaviestin 3/2017 sivuilla 6 ja 7.
Hallituksen jäsenten määrä on entinen eli puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Erovuoroiset jäsenet
ensi vuoden alusta olivat Arne Lindholm, Marika Porras, Hannu Saloniemi, Pekka
Tuomisto ja Pekka Varpasuo. Heistä Pekka Tuomisto ja Pekka Varpasuo ilmoittivat
jättävänsä hallituksen. Sen sijaan Arne Lindholm ja Marika Porras olivat valmiita kantamaan hallitusvastuun edelleen. Puheenjohtajaksi valittiin kokousedustajien kiittävästi
kannattamana uudelleen Hannu Saloniemi. Hallituksen jäseniksi kahdelle vapautuneelle
paikalle ehdotettiin Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossor och Flicklottor rf:n
puheenjohtajaa Ethel Sandströmiä ja Nils Holmbergia, joka on Sotilaspoikien Perinneliiton hallituksen jäsen. Liiton mukaan heidät voitiin valita jo tässä syyskokouksessa,
mutta hallituksen jäsenyys kirjataan alkavaksi 1.1.2018. Tälle vuodelle valitut toiminnantarkastajat Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg sekä heidän varamiehensä Risto Laakso ja
Heikki Hälikkä valittiin uudelleen.
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Timo Saloniemi kevensi ja viihdytti syyskokousta kauniilla huilunsoitollaan. Ulkona vallitseva sade unohtui. Kokouksen ilmapiiri oli eloisa ja keskusteleva. Olli Sorvettula päätti
kokouksen, kiitti kiltalaisia ja toivotti hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
Liisa Maunula

Syyskokouksen osanottajia, vasemmalla ruotsinkielisen killan puheenjohtaja
Ethel Sandström ja Nils Holmgren, jotka valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi 1.1.2018
lukien.

Killan syyskokouksen puheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteeri Liisa Maunula kuuntelemassa ennen kokouksen alkua Timo Saloniemen huilunsoittoa.
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Talvisodan syttymisestä 78 vuotta –
muistojuhla Marskin patsaalla 30.11.2017

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna järjestäytymässä Marskin patsaalle
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin johtamana.

Talvisodan alkamisesta tuli 30.11.2017 kuluneeksi 78 vuotta. Tapahtuman muistoksi
Helsingin varuskunta, Helsingin kaupunki sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt
järjestivät Mannerheiminaukiolla muistojuhlan torstaina 30.11.2017.
Tilaisuuteen osallistuvat puolustusvoimista varuskunnan päällikkö, eversti Ahti Kurvinen,
varuskunnan komendantti, majuri Jari Puiras, sotilaspastori Risto Kaakinen, soitto-osasto
Kaartin soittokunnasta, kunniavartiot sekä Helsingin veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt.
Tilaisuuden alussa Kaartin soittokunta soitti Oi kallis Suomenmaan, minkä jälkeen
eversti Matti Kurvinen piti juhlapuheen. Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaan
juurelle laskettiin seppele, ja seppelpartio lähti Hietaniemen sankarihaudoille laskemaan
seppeleet Sankariristille ja Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle. Marskin patsaalla
Kaartin soittokunta soitti vielä Narvan marssin, ja tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun
Maammelauluun.

6

Veteraanijärjestöjen lippulinnaa Suomen marsalkka Mannerheimin patsaalle
järjestäytyneenä 30.11.2017. Lippurivistössä oikealla Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien killan lippua kantaa puheenjohtaja Hannu Saloniemi.

Seppelpartio lähtemässä Marskin patsaalta kohti Hietaniemeä.
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Lukiolaisten turvakurssi Santahaminassa 27.–29.10.2017
Historiaa ja nykyisyyttä
Ensimmäinen sotilaspoikien ja pikkulottien toimintaa koskeva ”koeluento” pidettiin
lukiolaisten turvakurssilla Santahaminassa 20.4.2008. Sen jälkeen suomenkieliset luennot ovat jatkuneet kahdesti vuodessa pidettävillä suomenkielisillä turvakursseilla. Ruotsinkielisillä, yhden kerran vuodessa järjestettävillä kursseilla ei sotilaspoikaluentoja enää
pidetä. Niiden poistaminen kurssiohjelmasta johtuu osittain ohjelman muutoksista ja
lisäksi ruotsinkielisen killan toiminnan päättymisestä.
Perjantaina 27.10.2017 Santahaminaan saapui 334 lukiolaista useista pääkaupunkiseudun
kouluista osallistuakseen saarella pidettävän lukiolaisten turvakurssin koulutusohjelmaan. Sen lisäksi saarelle tuli noin 60 koulutuksesta ja muusta kurssin toiminnasta vastaavaa henkilöä. Kurssi oli osanottajamäärältään verrattomasti suurin sinä aikana, kun
olemme osallistuneet koulutukseen kertomalla sotilaspojista ja pikkulotista sekä heidän
toiminnastaan viime sotiemme aikana.
Kurssilaisten suuri määrä aiheutti sen, että luentoja oli pidettävä tälläkin kerralla samanaikaisestikahdessa eri paikassa, vaikka käytettävissä oli korjauksen jälkeen avattu
elokuvasali. Luentojen tekninen toteuttaminen oli nyt muuttunut. Edellisellä kerralla
lukiolaiset siirtyivät luentosalista toiseen, nyt sen sijaan luennoitsijat siirtyivät salista
toiseen ja pitivät kaksi samanlaista luentoa peräkkäin. Siinä tuli vähän kiirekin, vaikkei sentään tarvinnut juosta. Siirtymistä varten oli järjestetty autokuljetus, joka sateisena
iltana olikin tarpeen.
Sotilaspoikaluentojen pituus, joka oli edellisellä kerralla ollut vain 20 minuuttia, oli
palautettu puoli tuntia kestäväksi. Se antoi luennoitsijalle mahdollisuuden esittää diakuvat ja niiden selitykset rauhallisesti. Se antoi myös kuulijoille mahdollisuuden joidenkin
kysymysten esittämiseen ja luennoitsijalle niihin vastaamiseen.
Toivotin molempien luentojen jälkeen kuulijoille hyvää satavuotisen Suomen juhlavuotta
korostaen maanpuolustusvalmiuden merkitystä isänmaallemme. Pitkänhuiskean ja ryhdikkään lukiolaispojan kiitos kasarmin ulko-ovella osoitti lukiolaisten olevan kiinnostuneita toiminnastamme sodan ja rauhan aikana.
Kymmenen vuoden aikana luentomme on kuullut noin 5 350 lukiolaista. Olemme mukana myös kevään 2018 turvakursseilla.
Olli Sorvettula
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Lukiolaisten turvakursseille osallistujia Santahaminassa menossa kuuntelemaan luentoa
sotilaspoikien ja pikkulottien viime sotiemme aikaisesta toiminnasta.

Olli Sorvettulalla oli Santahaminassa tuplasti täysi sali nuoria kuulijoita esitelmöidessään
turvallisuuskursseilla lokakuussa 2017.
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Kansakunnan perustajaisä Pehr Evind Svinhufvud
Satavuotiaan Suomen tasavallan alkuvaiheista on tänä syksynä kuultu ansiokkaita
esitelmiä, kirjoitettu erinomaisia kirjoja ja
tehty kiinnostavia radio- ja TV-ohjelmia.
Professori, valtiotieteen tohtori Martti
Häikiön esitelmä perustuu hänen helmikuussa 2017 ilmestyneeseen teokseensa
Suomen leijona: Svinhufvud itsenäisyysmiehenä. Docendo. 640 sivua. Kirja on
järkäle, mutta niin oli kuvattavakin. Eikä
ollut esitelmäkään heppoinen. Asiaa oli
paljon ja Häikiö tykitti vauhdikkaasti. Oli
pakko ostaa kirja, jotta voi keskittyneemmin syventyä Pehr Evind Svinhufvudiin
(1861–1944), poliittisen historiamme keskeisimpiin kuuluvaan vaikuttajaan.
Häikiön esitelmä noudatti kirjan kronologista rakennetta, mutta painotti ajanpuutteen
vuoksi kahta ensimmäistä jaksoa: Venäjän
sortokauden aikaista toimintaa poliitikkona, laillisuustaistelijana ja aktiivisen
vastarinnan keulakuvana sekä vuoden 1917
itsenäisyyssenaatin puheenjohtajana ja sisällissodan jälkeisenä valtionhoitajana, saksalaisia suosivana monarkistina. Lyhyesti
käytiin läpi myös kolmas jakso, demokratian puolustaminen Mäntsälän kapinan
aikana. Kirjan neljäs painopistealue, sodan
alla ja sen aikana tapahtunut ”veljeily”
Saksan kanssa ohi maan hallituksen ja
presidenttien Kyösti Kallion ja Risto Rytin,
jäi lähes huomiotta. Keskittyminen kahteen
ensimmäiseen painopistealueeseen oli perusteltua aikakysymyksen lisäksi myös
siksi, että itsenäistymiseen johtaneet tekijät
ovat nyt olleet voimakkaasti esillä. Niihin ei
liity niin paljon hämmennystä, mitä entisen
laillisuusmiehen sodanaikainen toiminta
nykyihmisessä aiheuttaa.
Pehr Evind Svinhufvud syntyi Sääksmäen
Rapolan kartanossa, joka oli ollut suvun
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Prof. Martti Häikiö esitelmöi 18.10.2017
Suomen tasavallan alkutaipaleelta kirjoittamansa P. E. Svinhufvudin elämäkerran
pohjalta.

hallussa yli 300 vuotta. Svinhufvudit olivat aatelisia ja vuosisatojen aikana avioliitoin
sitoutuneet Ruotsin suomalaisiin mahtisukuihin. Hänen isänsä, joka oli perämies, hukkui
Välimerellä, kun Pehr Evind oli kaksivuotias. Isän kuoleman lisäksi perhettä kohtasi
myös Rapolan menetys, sillä isänisä oli elänyt yli varojensa ja kavaltanut valtion varoja.
Hän teki itsemurhan ja Rapola menetettiin konkurssin kautta. Perhe eli niukasti, muttei se
estänyt Pehrin eli Pokun pääsyä kouluun ja opiskelemaan. Kihlmanin koulussa eli Svenska Normallyceumissa hän sai voimakkaan kansallisen herätyksen. Karismaattinen rehtori
Alfred Kihlman oli voimakkaasti suomenmielinen pappissäädyn valtiopäiväedustaja, joka
osallistui myös talouselämän kehittämiseen. Svinhufvud halusi sukunsa lakimiesperinteitä
noudattaen tuomariksi. Tuon ajan lakimiesopiskelijat joutuivat ensin suorittamaan filosofian kandidaattitutkinnon. Historiallis-filologisen tiedekunnan dekaanina toimi tuolloin
poliittisen suomalaisuusliikkeen johtaja, professori Georg Zacharias Forsman (YrjöKoskinen). Svinhufvud valitsi pääaineekseen Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden
historian. Viisi vuotta Forsmanin opissa teki tehtävänsä. Hänet promovoitiin filosofian maisteriksi 19-vuotiaana. Hän liittyi Savo-Karjalaiseen osakuntaan hämäläisestä
taustastaan huolimatta. Toisaalta äidin suvun von Beckerit olivat savo-karjalaisia ja äidin kotiseutu Kangasniemi oli tullut tutuksi. Svinhufvud ei kuitenkaan ollut aktiivinen
osakuntaelämässä, sillä hänen opiskeluaikanaan kielipolitiikka vei kaiken huomion.
Suomenmieliset saivat ensimmäisen kerran voiton ylioppilaskunnan vaaleissa. Suomessa
ryhdyttiin näinä vuosina muodostamaan kotimaisia joukko-osastoja. Svinhufvud osallistui kolmena kesänä reservin kertausharjoituksiin. Tuusulan reservikomppaniassa hän sai
kipinän ampumaurheiluun.
Svinhufvud siirtyi lainopilliseen tiedekuntaan 1881. Opettajat olivat työnsä ohella kiinni
valtiollisissa tehtävissä, kuten Leo Mechelin. Tärkein opettaja oli kuitenkin professori Robert Hermanson. Hän johti myöhemmin sitä komiteaa, jonka ehdotukset tulivat
pohjaksi sille valtiopäiväjärjestykselle ja vaalilaille, joissa Suomi siirtyi yksikamariseen
eduskuntaan 1907. Svinhufvud oli komitean jäsen. Voidaan sanoa, että Svinhufvud sai
niin koulu- kuin opiskeluaikanakin opettajikseen maan parhaat, joiden auktoriteetti ja
esimerkki vaikuttivat Pehr Evind Svinhufvudin toimintaan niin lakimiehenä, poliitikkona
kuin maan presidenttinä.
Svinhufvud suoritti 1886 ”molempien oikeutten kandidaattitutkinnon”, mikä vastaa nykyistä oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa. Valmistuttuaan hän pääsi Turun hovioikeuden
auskultantiksi. Tuomarin oppiin hän pääsi Jämsän tuomiokunnan tuomarin luo Padasjoelle. Siellä hän tutustui Ellen Timgreniin, jonka kanssa kihlautui 1888. Hän istui umpisuomalaisten pitäjien käräjiä ja hoiti välillä koko tuomiokuntaa. Tässä virassa hän sai
huomiota Uudessa Suomettaressa, joka kertoi, että tässäpä oli sellainen tuomari, joka
kirjoittaa oikeuden pöytäkirjat suomeksi, jotta kantajat ja vastaajat voivat ymmärtää.
Svinhufvud tunnettiin pian koko tuomiokunnassa lempeäluontoisena, mutta äärimmäisen
oikeudenmukaisena tuomarina. Kertoivat isännät toisilleen, että ”tää meitin nuari Vinhuu
tekee niin oikeuremmukasia päätöksiä, ettei kannata hovvii valittaa. Ei ne päätökset hovissa muutu.” Auskultanttina ja myöhemmin Turun hovioikeudessa ei työ kovasti rasittanut eikä siitä maksettu palkkaa, joten Svinhufvud aloitti heti asianajotoiminnan.
Hänen rohkeudellaan ja monipuolisella juridisella osaamisellaan oli käyttöä kun niin
sanotut sortovuodet alkoivat. Hän oli mukana, kun joukko passiivista vastarintaa kannat11

tavia suomalaisia muodosti kagaaliksi kutsutun ryhmän. Kagaali taisteli paitsi venäläisiä
myös suomalaisia myöntyväisyyspolitiikan kannattajia vastaan. Kagaali toimi muun
muassa asevelvollisuuskutsuntoja vastaan. Venäläistämiseen johtavat asevelvollisuuslait
saivat yli puoli miljoonaa suomalaista allekirjoittamaan vastalauseadressin. Kun Lennart
Hohenthal ampui Suomen prokuraattorin Eliel Soisalon-Soinisen, Svinhufvud
suostui Hohenthalin oikeusavustajaksi. Aika kummallisen kuvan antaa tinkimättömästä
laillisuusmiehestä se, että hän hyväksyi sekä Bobrikovin murhan että Hohenthalin teon.
Murhaajallakin pitää olla oikeusavustaja, sen ymmärrän. Sen sijaan en ymmärrä, että
Svinhufvud puolusti näitä murhia tekoina Suomen hyväksi. Hohenthal pääsi aktivistien
auttamana pakenemaan odottaessaan vankilassa asian käsittelyä hovioikeudessa.
Eduskunnan puhemiehenä Svinhufvud koetteli jatkuvasti keisarivallan sietokykyä.
Eduskunta oli epävakaa ja tuli usein hajotetuksi. Uudet venäläistämistoimet aloitettiin
1909, jolloin hallitusvalta Suomessa siirrettiin kokonaan venäläisille. Vuonna 1910 keisari määräsi uudesta lainsäädäntöjärjestyksestä, jonka mukaan kaikki asiat ratkaistaisiin
Venäjän ylimmissä hallintoasteissa. Eduskunta päätti yksimielisesti olla antamatta vaadittua lausuntoa ja vaati keisaria pitämään Suomen lait voimassa. Esitys ei tuottanut tulosta.
Keisari hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit. Sota syttyi kesällä 1914 ja Venäjä julisti yleisen liikekannallepanon. Svinhufvud paljasti Saksa-sympatiansa ja toivoi avoimesti Saksan apua. Myöhään syksyllä 1914 ylioppilaat ryhtyivät toimiin sotilaskoulutuksen
aloittamiseksi Saksassa. Jääkäriliike oli syntynyt. Svinhufvud erotettiin tuomarinvirasta.
Hän jatkoi kuitenkin toimintaansa, mikä johti vangitsemiseen ja maastakarkotukseen.
Hänet lähetettiin Tomskin alueelle, minne rouva Svinhufvud myös lähti miehensä seurassa. Tomsk oli kaukana, mutta varakas pari saattoi kuitenkin vuokrata siedettävän asunnon
ja elää suhteellisen normaalia elämää. Kun keisarin valta kaatui helmikuussa 1917, Svinhufvud ilmoitti palaavansa Suomeen omin varoin. Paluusta tuli suuri kansalaisjuhla.
Venäjän väliaikainen hallitus nimitti Svinhufvudin senaatin prokuraattoriksi huhtikuussa
1917. Hallitusta johti Oskari Tokoi. Kesäkuussa 1917 senaatti teki eduskunnalle esityksen uudesta hallitusmuodosta, jonka tavoite oli siirtää suuri osa entisen suuriruhtinaan vallasta Suomen senaatille. Pietarissa sosialistinen työläis- ja sotilasneuvosto oli
luvannut Suomelle valtiollisen riippumattomuuden lukuun ottamatta sotilasasioita ja
ulkopolitiikkaa. Suomen sosialistit ottivat tämän valtalain perustaksi vastaiselle toiminnalleen. Eduskunnan valiokuntakäsittelyssä mentiin pidemmälle, ylin päätösvalta siirtyisi
eduskunnalle. Valtalaki sai taakseen kaksi kolmasosaa äänistä. Svinhufvud ei hyväksynyt
lakia, sillä hän tähtäsi täydelliseen itsenäisyyteen. Venäjällä oli sillä välin valta siirtynyt
oikeusministeri Kerenskille, joka ei lakia hyväksynyt, vaan uhkasi Suomea miehityksellä.
Kerenski hajotti eduskunnan ja määräsi lokakuun alkuun uudet vaalit. Tästä alkoi tunti
tunnilta rajusti vaihteleva jännitysnäytelmä, jota Häikiö kuvaa kuin parasta elokuvan
käsikirjoitusta. Suomi oli sodan alkaessa ollut hyötyjä, mutta Venäjän kaoottinen tila
lopetti sotatarviketeollisuuden tilaukset kuin myös viljantuonnin. Työttömyys, lakot,
työnantajien työsulut ja elintarvikepula lisäsivät maassa vallitsevaa levottomuutta.
Maa jakautui kahtia. Tukholmassa oli jo keväällä kokoontunut Sotilaskomitea käsittelemään Hannes Ignatiuksen suunnitelmaa, jota pidetään Suomen sotaväen ja suojeluskunnan perustamisasiakirjana. Syyskuussa E. N. Setälän senaatti perusti sotilasvaliokunnan laatimaan asevelvollisuuslakia. Valiokunnan nimi oli Komitea suojeluskuntien
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perustamiseksi.
Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta päätti syyskuun alussa perustaa Sosialidemokraattisen puolueen järjestysmiehet -järjestöjä eli punakaarteja. Eri paikkakunnille oli jo
varhain keväällä perustettu järjestyskaarteja kuntien tuella. Samoin kunnat perustivat ja
tukivat suojeluskuntia.
Aktiivinen komitea oli jääkäriliikkeen salainen esikunta, jolla ei ollut virallista asemaa.
Kuitenkin se valtuutti muutaman suomalaisen käymään neuvotteluja Saksan kanssa muun
muassa valtioliitosta. Merkillistä, että valtakirjoissa on Svinhufvudin allekirjoitus joidenkin muiden lisäksi. Missä ominaisuudessa Svinhufvud tällaisia valtuutuksia antoi?
Sosialistit olivat menettäneet eduskuntavaaleissa enemmistönsä. He eivät hyväksyneet
valtalain muutoksia. Me vaadimme -julistuksessa he vaativat muun muassa eduskunnan
jo hyväksymien kunnallislain ja työaikalain vahvistamista, elintarvikehuoltoa, verotuksen
uudistamista, mutta vaatimuksiin kuului myös torpparivapauslain alullepano ja ”lahtarikaartien” lakkauttaminen. Eduskunnan puhemies ei katsonut kirjelmän täyttävän laillisuusvaatimuksia. 14.11.1917 alkoi suurlakko. Jo seuraavana päivänä eduskunta Santeri
Alkion esityksestä julistautui korkeimman vallan haltijaksi. Vuorokauden sisällä eduskunta hyväksyi kunnallislain ja lain kahdeksan tunnin työpäivästä, mutta ei valtalakia.
Seuraavana aamuna Helsingin punakaarti päätti, että työväki ottaa maassa vallan. Sitä oli
edeltänyt koko yön kestäneet neuvottelut sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton yhteishallituksesta. Neuvottelujen päätös yhden äänen enemmistöllä oli, että sosialistit eivät ryhdy
vallankumoukseen. Toisin kuitenkin kävi.
Häikiö kuvaa, miten porvarilliset voimat ryhtyivät kokoamaan rivejään. Maalaisliitto,
jolla oli ollut ymmärtämystä maltillisten sosiaalidemokraattien näkemyksille, päätti liittyä
porvaririntamaan kokoamaan Svinhufvudin senaattia, joka otti ohjat 27.11. Svinhufvud ei
hyväksynyt hallitusta, johon maltilliset sosialistit olisivat osallistuneet.
Lenin oli heti vallankaappauksen alussa viestittänyt Suomen sosialisteille, että näiden
olisi viipymättä otettava valta Suomessa omiin käsiin. Stalin viittasi ohjeissaan Ranskan
vallankumouksen verisiin keinoihin. Jukka Rahja lähetettiin käynnistämään suomalaisten
vallankumousta.
Eduskunnassa Santeri Alkio vaati nopeaa itsenäistymisjulistusta. Enemmistö kannatti
asiaa. On huomattava, ettei vielä ollut keskusteltu, saati päätetty hallitusmuodosta.
Kiireen ymmärtää, koska oli perusteltu huoli, että sosialistit ehtivät sitä ennen toteuttamaan Suomen liittymisen bolsevistiseen Venäjään. Svinhufvud piti nopeasti toteutettavaa itsenäisyyttä tärkeämpänä kuin tasavalta. Vahva johtaja olisi tässä tilanteessa
kaikkein tärkein.
Itsenäisyysjulistus annettiin eduskunnalle 4.12.1917 Heimolan talossa. Porvarilliset
edustajat kuuntelivat sen seisaaltaan. Sosialistit istuivat Väinö Voionmaata lukuun ottamatta. Ulkona osoittivat mieltään venäläiset sotilaat ja matruusit muiden vallankumouksellisten mukana. Me vietämme itsenäisyyspäivää joulukuun kuudentena. Vuonna 1917 se
oli päivä, jolloin eduskunta äänesti kahdesta esityksestä itsenäistymisen kulusta. Kullervo
Mannerin esitys oli, että pitäisi asettaa Venäjän ja Suomen yhteinen neuvottelukunta, joka
tekisi ehdotuksen maiden suhteista. Santeri Alkion esitys edellytti, että eduskunta hyväksyy toimivaltuudet itsenäisyyden tunnustuksen hankkimiseksi. Aikion ehdotus voitti
100–88. Kuten Risto Volanen omassa esitelmässään toi esiin, itsenäistymisprosessimme
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oli usein pienestä kiinni, täpärällä, ei
mitään riemuvoittojen juhlaa.
P. E. Svinhufvud, Carl Enckell ja K. G.
Idman lähtivät joulukuun lopulla Pietariin
hakemaan tunnustusta itsenäisyydelle. Ei
se tehtävä aivan helppo ollut. 4. tammikuuta 1918 Venäjän puolesta itsenäisyytemme
tunnusti kansankomissaarien neuvosto,
mutta tunnustuksen vahvisti NeuvostoVenäjän työläis- ja sotilasneuvostojen
toimeenpaneva komitea. Samana päivänä
itsenäisyyden tunnusti Ranska ja Ruotsi.
Niitä seurasivat Kreikka 5.1. ja Saksa 6.1.
Saksan tunnustus tosin oli päivätty 4.1.
Norja ja Tanska tunnustivat 10.1. ja Itävalta-Unkari 13.1.
Itsenäisyyttä ei ehditty tai voitu mitenkään juhlistaa, sillä maa oli ajautunut vallankumouksen kaltaiseen tilaan. Hiukan
juhlavuutta sentään oli. Kun pääministeri
Svinhufvud luki 8.1. eduskunnalle Venäjän
työläis- ja sotilasneuvostojen toimeenpanevan keskuskomitean tunnustamisasiakirjan
sisällön, jossa ”se tunnustaa Suomen tasa- Suomen eduskunta antoi 6.11.1917 itsenäisyysjulistuksen Heimolan talossa, joka sijaitsi nykyisen Yliopisvallan valtiollisen itsenäisyyden yksissä
neuvoin Suomen työväenluokan edustajain tonkatu 5:ssä. (Museovirasto)
kanssa asettaa erityisen komitean valmistelemaan niitä käytännöllisiä toimenpiteitä,
jotka aiheutuvat Suomen eroamisesta Venäjästä”. Samalla Svinhufvud kertoi, että Ruotsi,
Saksa ja Ranska olivat tunnustaneet Suomen itsenäisyyden. Hän varmisti, että Suomi
on eronnut Venäjästä. Suomi on riippumaton, itsenäinen, puolueeton valtio, joka pyrkii
ylläpitämään ystävällisiä suhteita muihin valtioihin. Tämän puheen jälkeen puhemies kehotti eduskuntaa yhtymään ”hartaaseen eläköön-huutoon niitten kansojen puolesta, jotka
jalossa vapaudenrakkaudessaan ovat Suomen täyden itsenäisyyden tunnustaneet”. Sen
lisäksi kohotettiin ”raikas eläköön-huuto vapaalle Suomelle”. Siinä se juhla sitten oli!
Isänmaalliset piirit järjestivät kuitenkin 13.1. Kansallisteatterissa suuren itsenäisyysjuhlan, Kaikki nuoren tasavallan johtohahmot eivät olleet kovasti mielissään tapauksesta.
Monet eivät edes uskoneet itsenäisyyden kestävän. Moni juhlapuhujaksi pyydetty kieltäytyi, mukana muun muassa kuuluisa kansallisuusaktivisti, professori E. G. Palmen. Juhlaan
kuitenkin tulvi väkeä Kansallisteatterin täydeltä mukana senaattorit, ulkovaltojen edustajia, kulttuurielämän huiput. Tilaisuudessa esitettiin ensimmäisen kerran isolla kokoonpanolla Jean Sibeliuksen ja Heikki Nurmion Jääkärimarssi. Laulu-Miesten kvartetti oli
esittänyt sen muutamaa päivää aiemmin eräässä itsenäisyysmiesten tilaisuudessa ravintola
Oopperakellarissa ja Suomen Liikemiesyhdistyksen illallisilla se oli esitetty yksiäänisesti
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Kuva itsenäisyyden tunnustamisen kunniaksi Kansallisteatterissa 13.1.1918 pidetystä
kansalaisjuhlasta. (Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelma)
pianon säestyksellä. Siitä siis tiedettiin ja kohistiin. Tämä ohjelmanumero oli aiheuttaa
heti ensimmäisen diplomaattiselkkauksen. Ranskan lähettiläs piti marssia saksalaisena sotilasmarssina, eikä katsonut voivansa osallistua tilaisuuteen, jossa ylistetään vihollismaan
sotajoukkoja. Se oli kuitenkin painettu ohjelmaan, muttei esitetty ohjelman mukaisella
paikalla. Ratkaisun keksi Carl Enckell, joka pyysi kesken ohjelman, että Ranskan lähettiläs lähtisi pienelle kävelylle eteisaulaan. Näin marssi saatiin esitetyksi ruotsin kielellä.
Menestys oli niin valtava, että väliajan jälkeen herroilla oli taas pienen kävelyn paikka,
kun marssi esitettiin toistamiseen. Nyt suomeksi.
Keskellä tällaisia delikaatteja pikkujuttuja pääministeri Svinhufvud, kiukkuinen Juho
Kusti Paasikivi, senaatti ja eduskunta painiskelivat hyvin vakavien ongelmien kanssa.
Svinhufvudin hallituksella ei ollut poliisia eikä armeijaa hillitsemään radikalisoituneen
punaisen väestön aiheuttamaa epäjärjestystä. Punakaartit olivat virallisesti sosialidemokraattisen puolueen joukkoja, joilla oli järjestyksen ylläpito tehtävänä ja jotka olivat
puolueelle alistettuja. Helsingin punakaarti kuitenkin irtautui sopimuksesta. Samoin Turun, Kotkan ja teollisuuskeskusten työväen järjestyskaarteissa lisääntyi radikaali ajattelu
ja paine suoraan toimintaan. Turussa alkoivat mellakat jo tammikuun alussa.
Syksyllä senaattorit Åkerman ja Ingman olivat perustaneet sotilaskomitean, joka toimi
käytännössä sotaministeriönä, mutta jolla ei ollut juridista asemaa. Tammikuun alussa
1918 se nimettiin maanpuolustuskomiteaksi ja asetettiin hallituksen alaiseksi. Syksystä
tammikuuhun se oli lähinnä keskustelukerho. Tällaisen ”kerhon” jäseneksi kutsuttiin
elämäntyönsä Venäjällä tehnyt, syntyjään suomenruotsalainen kenraali Mannerheim.
Mannerheim ei tuntenut Suomea eikä vapaussodan valmisteluja. Svinhufvud puolestaan
ei katsonut tarpeelliseksi informoida tulevaa armeijan ylipäällikköä Saksan-sopimuksistaan siitä huolimatta, että nimitti senaatin puolesta kenraali Mannerheimin sotilaskomitean puheenjohtajaksi. Jääkärit päätettiin kutsua kotiin Saksasta vähin äänin, ja kun
he ovat palanneet, todetaan ”että näin on käynyt”. Pohjanmaalle sijoitettiin odotettavissa
olevan sodan esikunta. Sinne myös alettiin koota joukkoja. Aseita päätettiin hankkia
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julkisesti ja hallituksen laskuun. 12.1. porvarillisten puolueiden johto ja hallitus neuvottelivat järjestysvaltaesityksen läpiviemisestä eduskunnassa. Porvarienemmistö takasi hallituksen esityksen läpimenon. Samana päivänä hallitukselle myönnettiin valtuudet ryhtyä
toimiin lujan järjestysvallan luomiseksi. Tavoitteena oli liittää suojeluskunnat hallituksen
perustamiin järjestyskuntiin. Esitys sai lopullisen hyväksynnän 13.1. Samasta päivästä,
jolloin Ranskan lähettiläs kiukutteli Jääkärimarssille, tuli itsenäisen Suomen armeijan
virallinen perustamispäivä.
Olen keskittynyt tässä itsenäisyyden saavuttamiseen johtaneisiin asioihin, koska aihe on
nyt ajankohtainen ja koska Pehr Evind Svinhufvud oli keskeinen toimija. Pakostakin on
tyydyttävä raapaisemaan pintaa. Häikiö pääsi samaan ajankohtaan 221 sivun tiheällä tekstillä.
Seuraavassa lehdessä jatkan sisällissodasta, valtiomuototaistelusta ja Pehr Evind Svinhufvudin myöhemmistä vaiheista. Tosin Martti Häikiö on kirjassaan kertonut kaiken perusteellisemmin ja suorastaan jännittävästi.
Marika Porras

Käyntikohde sotilaspojille: sotakoira Pörrin hauta
Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen pieneläinten hautausmaalla Maunulassa on jatkosodan tiedustelutehtävissä palvelleen sotakoira Pörrin hauta, jonka paadessa on kuvattuna
Vapaudenristi. Pörri oli tiettävästi ainoa sotakoira, jolle tämä arvokas kunniamerkki on
myönnetty. Lisäksi Pörri sai loppuelämänsä ajaksi vapautuksen koiraverosta. Eläkepäiviä
Pörri ehti viettää vuoteen 1956 asti.
Tiedot Pörristä on kertonut
äskettäin edesmennyt sotilaspoikaveli Matti Ojala, jonka
perheen uskollinen jäsen
Pörri oli.
Käyntiohje Pörrin haudalle:
Hautausmaan portista sisään
ja vasenta polkua pitkin
alaspäin verkkoaidan vierustaa noin 40 metriä. Ensimmäisen polun oikealla
puolella olevan männyn
kohdalla on Pörrin hauta.
Raimo Berkan
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HERALDIIKASTA
Suomen Heraldisen Seuran puheenjohtaja FM Jussi Tuovinen esitelmöi kiltamme
jäsenille heraldiikasta, mitä se on ja miksi
vaakunat yhä kiinnostavat nykyihmisiä.
Koska en itse päässyt kuulemaan esitystä,
toistan Suomen Heraldisen Seuran esittelyjulkaisun tekstiä.
Heraldiikka eli vaakunaoppi on oppi
vaakunoista ja lipuista. Heraldiikka
jakautuu kahteen päähaaraan: historialliseen ja taiteelliseen heraldiikkaan.
Historiantutkimuksena vaakunaoppi
käsittää genealogisen (sukututkimus)
ulottuvuuden, taiteena kuvataiteen ja
erityisen heraldisen selitystaidon. Lisäksi
vaakunoilla on perinteinen yhteisölliseen
asemaan liittyvä merkitys. Sillä on oma
keskitetty sääntöjärjestelmänsä ja käsitteistönsä.
Mikä vaakuna on?
Vaakuna on vaakunaselityksen määritSuomen Heraldisen Seuran puheenjohtaja, FM
tämä kilvelle sijoitettu heraldinen tunnus. Jussi Tuovinen ja Killan rahastonhoitaja Jarmo
Täydellisen vaakunan osia ovat kilpi,
Korhonen keskustelevat Suomen kansallisista
kypärä, kypäränpeite, lakipunos ja kysymboleista marraskuun ensimmäisen esitelmäpäränkoriste. Lisäksi vaakunassa voi olla tilaisuuden yhteydessä 1.11.2017.
arvokruunu, tunnuslause ja kilvenkannattajat. Vaakunaa voi käyttää yksilö, suku, yhtiö, yhdistys ja mikä tahansa yksityinen tai
julkishallinnollinen yhteisö. Tyypillisiä ovat valtioiden, niiden osien ja kuntien vaakunat.
Suomen 1940-luvun jälkeen kehittynyt kaikki kunnat kattava kunnallisheraldiikka on
kansainvälisestikin erittäin arvostettu laadukkaan ja oikeaoppisen heraldiikkansa ansiosta.
Historiallisesti erityisesti aatelissukujen ja näiden hallitsemien alueiden vaakunat ovat olleet merkittävässä asemassa heraldiikan kehityksessä ja yleistymisessä.
Mikä vaakunaselitys on?
Heraldinen selitys eli vaakunaselitys on vakiintunut tapa kuvata vaakuna tai lippu sanallisesti siten, että heraldiikkaan perehtynyt taiteilija voi piirtää kuvan oikein uudestaan
näkemättä mallia. Heraldisen selityksen vahvuus on nimenomaan sen täsmällisyys.
Heraldisen tyylin perusvaatimus on se, että ystävä kyetään erottamaan vihollisesta nuolenkantaman (200 m) päästä pelkän vaakunakilven perusteella.
Suomen Heraldinen Seura ylläpitää vaakunarekisteriä, johon vaakunansa rekisteröimällä
voi varmistaa, ettei kukaan muu saa käyttää samanlaista vaakunaa. Vaakunalla on monia
käyttötapoja. Siitä voi tehdä exlibriksen, rintamerkin, korun, nykyään jopa tatuoinnin.
Tavallisin tapa lienee painattaa se käyntikorttiin tai kirjepapereihin ja -kuoriin.
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Suomessa virallisesti hyväksyttyjen aatelissukujen vaakunoista pitää Suomen Ritarihuone
rekisteriä. Kaikkia muita eli niin sanottuja porvarisvaakunoita saa käyttää vapaasti, ellei
niitä ole suojattu rekisteröinnillä Suomen Heraldisen Seuran vaakunarekisteriin.
Marika Porras
Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröinnistä: http://www.heraldica.fi/Toiminta/Rekisteri/rekisteri.htm
Puh. 0400 433 203.

Dosentti Erkki Teräväinen piti 4.10.2017
esitelmän aiheenaan Väistämätön
valinta – Neuvostoliiton ja Suomen
suhteet kylmän sodan aikana.

Sotilaspoikien ja pikkulottien perinteen säilyttämisestä
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Tammenlehvän perinneliitto ry perustettiin 2003 Sotainvalidien veljesliiton, Suomen
sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Rintamanaisten liiton toimesta vaalimaan
1939–1945 sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Perinnetyön koordinoivaksi foorumiksi
perustettiin 22.11.2016 Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunta. Oma
kiltamme oli perustamisasiakirjan allekirjoittajien joukossa.
Sotilaspoikien ja pikkulottien perintö seuraaville polville on itsenäinen, vapaa,
demokraattinen Suomi, maa jossa on hyvä elää. Kiltamme haluaa säilyttää perinteitämme
ja kertoa sotilaspoikien ja pikkulottien työstä nuorille. Me toivomme, että nykynuoret
jatkavat sotilaspoikien ja pikkulottien traditiota kantamalla vastuuta lähiyhteisön ja meidän kaikkien hyvinvoinnista työtä ja vaivaa säästämättä. Meidän perinteihimme kuuluvat
kunniakäynnit Taivaskallion muistopaadella ja osallistuminen talvisodan alkamis- ja päättymispäivän sekä kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksiin. Näitä perinteitä haluamme
vaalia.

Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunta kokoontui toiseen varsinaiseen kokoukseensa 8.11.2017. Paikalla oli viidentoista paikallisen yhdistyksen edustajat
puheenjohtaja Markus Anajan johdolla. Kokous valitsi neuvottelukunnan puheenjohtajan
tehtävään Christian Wallinin Sotainvalidien veljesliiton Helsingin piiristä ja varapuheenjohtajaksi Ahti I Pohjosen Helsingin reserviupseeripiiristä. Neuvottelukunnan työvaliokuntaan kuuluvat edellä mainittujen lisäksi pääkaupunkiseudun veteraaniperinnetyöryhmän puheenjohtaja Timo Lehtonen ja Helsingin sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja
Risto Loukkola.
Alueneuvottelukunta on luetteloinut eri järjestöjensä perinnepäiviä ja vuosittaisia tapahtumia (mukana mm. meidän kiltamme kunniakäynti Taivaskalliolla). Tämän luettelon
ylläpitämistä ja levittämistä valmistellaan neuvottelukunnan kevätkokoukseen 21.3.2018.
Perinnetyöllä vahvistetaan kansakunnan itsetuntoa ja autetaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia ymmärtämään Suomen itsenäisyyden puolesta käydyn taistelun merkitys.
Hannu Saloniemi

Pikkulottien voimistelunäytös
Raimo Berkanin arkistosta on löytynyt mainio kuva pikkulotista. Pikkulottien ja sotilaspoikien toimintaohjelmaan kuuluivat myös urheilun ja voimistelun eri muodot,
yksilösuorituksina tai joukkueena. Kuvassa pikkulottien voimisteluesitys Hämeenlinnassa
30.7.1944.

Lähde: Sotilaspoika 9.9.1944.
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Leif Eriksson, Antti Hakala, Arvi Mustonen, Kimmo Myllärniemi, Kaarlo Rautavaara, Erkki Simpanen, Kauko Tuomola ja Paul Voss.
Itsemme vuoksi taistohon nousseet emme.
Isänmaan tähden, katso, me kamppailimme.
Ote Lauri Pohjanpään Sotarunosta

MERKKIPÄIVIÄ
90 VUOTTA
Viita Raimo
Virolainen Olavi
Parvio Hilkka
Kaukiainen Yrjö
Maunula Bertil
Nuutinen Jalo
Kokkonen Erkki
Ylitervo Veikko
Laakso Immo
Sommar Ebbe
Hasila Elias
Kareoja Timo
Lehtola Pentti
Halonen Reino
Jaatinen Kaija

85 VUOTTA
8.1.2018
11.1.2018
21.1.2018
27.1.2018
5.3.2018
5.3.2018
14.3.2018
17.3.2018
26.3.2018
27.3.2018
11.4.2018
11.4.2018
17.4.2018
20.4.2018
24.4.2018

Räty Tuomo
Helvamo Yngve
Sorvettula Soile
Lilius Kaj
Virintie Veikko
Kinnunen Oili
Korkia-aho Olavi
Tulikorpi Ismo

1.1.2018
4.1.2018
16.1.2018
27.1.2018
29.1.2018
10.2.2018
13.3.2018
20.2.2018

75 VUOTTA
Kähkönen Pekka

7.1.2018

UUDET JÄSENET
Antti Rahkonen ja Pehr Holmberg.
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor lopettaa toimintansa tämän vuoden
päättyessä. Vuoden 2018 alusta siirtyvät kiltamme jäseniksi:
Christina Fagerström, Louis Lewinsky, Kaarina Lindberg, Olavi Lindblad, Folke Pettersson-Fernholm, Ethel Sandström, Yngve Sundqvist ja Rainer Toiviainen.

ERONNEET
Tellervo Aarrevaara, Antti Jokela, Pekka Kontu, Tuula Kosonen, Heikki Lahtinen, Tuomo Piironen,
Leena Rukko ja Seppo Väätäinen.
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TOIMINTAA KEVÄTKAUDELLA 2018
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00

Keskiviikkona 17.1.

Suomen ritarikunnat
Fil.tri Antti Matikkala.

Keskiviikkona 7.2.

Avaruussää: tuulet ja myrskyt
Dosentti Minna Palmroth.

Keskiviikkona 21.2.

Barbarossa-suunnitelma: Saksan hyökkäys
Neuvostoliittoon 1941
Fil.maist. Seppo Vepsäläinen.

Keskiviikkona 7.3.

Robert Oppenheimerin Manhattan-projekti:
Tuleeko fuusioenergia?
Prof. Kaj Nordlund.

Keskiviikkona 21.3.

Helsinki 1918
Prof. Martti Häikiö.

Torstaina 19.4.

Killan kevätkokous
Kutsu Kiltaviesti 2/2018:ssa.

Kevätretki toukokuussa
Kutsu Kiltaviesti 2/2018:ssa.
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Wähäjoulujuhla Lauttasaaressa 25.11.2017

Perinteistä wähäjoulujuhlaa vietettiin taas marraskuun lopulla jouluherkuin, yhteislauluin, arpajaisineen ja Herkkukurkut-laulusekstetin esityksistä nauttien.
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Hyvää ja rauhallista joulua
sekä
onnellista uutta vuotta
lukijoilleen
toivottaa
Kiltaviestin toimitus

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

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

Huom !
Jäsenasiainhoitajan
osoite on muuttunut.

Kiltaviestin toimitus:
Marika Porras
Korvatunturinpolku 5 A 26, 00970 HELSINKI
Puh. 040 528 7397
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi

