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Vaaran vuodet
Kevään 1918 tapahtumat johtivat veristen vaiheiden jälkeen maamme itsenäisyyteen
ja demokratian vahvistumiseen. Suomi selvisi toisesta maailmansodasta itsenäisenä
demokratiana, mutta sitä uhkasi seitsemänkymmentä vuotta sitten keväällä 1948 itsenäisyytemme alun kaltainen tapahtuma. Siinäkin erilaisilla huhuilla ja vihapuheilla oli
suuri merkitys, ja eri osapuolten näkemykset tapahtumien kulusta vaihtelevat vieläkin.
Niin sanottu vallankaappausyö 26.–27. huhtikuuta 1948 olisi voinut päättyä vastaavaan
kansalliseen tragediaan kuin sadan vuoden takaiset tapahtumat.
Tilanne maassa oli keväällä 1948 levoton. Lakkoja, mielenosoituksia ja poliittista kiihotusta oli paljon. Presidentti Paasikivi oli antanut maaliskuun lopussa puolustusvoimien komentajalle Aarne Sihvolle määräyksen puolustusvoimien toimintavalmiuden
lisäämisestä. Huhtikuun alkupuolella kommunistien kokouksessa esitettiin väkivaltaa
vaativia toimenpiteitä. Huhtikuun alussa solmittu YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa
ja Tšekkoslovakian siirtyminen helmikuussa kommunistien valtaan lisäsivät monen
suomalaisen pelkoja. Paasikivi kertoo päiväkirjassaan 26. huhtikuuta, että kommunistinen
sisäministeri Yrjö Leino oli pyytänyt Aarne Sihvolta puolustusvoimien valmiustoimien
peruuttamista.
Epävarmassa, uhkaavassa tilanteessa Helsingissä varauduttiin kommunistien vallankaappaukseen siirtämällä joukkoja pääkaupunkiseudulle, määräämällä poliisivoimat hälytystilaan ja siirtämällä tykkivene Uusimaa apualuksineen Eteläsatamaan Presidentinlinnaa
turvaamaan. Väkivaltaisuuksia ei kuitenkaan syntynyt. Oliko syynä se, että valtion johto
oli selkeästi toiminut vallankaappauksen mahdollisuuden varalta vai se, että kommunistit
eivät saaneet tarvitsemaansa näkyvää tukea ja rohkaisua Stalinilta? Varmaa vastausta ei
tutkijoillakaan ole tarjolla.
Valvontakomissio oli edellisenä vuonna poistunut Suomesta, mutta Neuvostoliiton vaikutus näkyi monessa asiassa yhteiskunnassamme. Mitä te sotilaspojat ja pikkulotat mahdoittekaan ajatella noina aikoina seitsemänkymmentä vuotta sitten? Olitte antaneet oman
tärkeän panoksenne sodan aikana ja jälleenrakensitte sodasta selviytynyttä maatamme.
En ihmettele, jos ajoittain pelkäsittekin maamme itsenäisyyden puolesta. Suomi kuitenkin
selviytyi ”vaaran vuosista” demokratiana. Kommunistit hävisivät kamppailun ammattiyhdistysliikkeestä sosiaalidemokraateille, ja lopulta kommunistit joutuivat pois hallituksesta
lähes pariksi kymmeneksi vuodeksi.
Toivokaamme, että meillä suomalaisilla on viisautta ja malttia välttää keskinäistä väkivaltaa tulevina vuosina ja halua sopia asioista vastakkaisen osapuolen pyrkimyksiä ymmärtäen.
Hannu Saloniemi
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
Aika:
torstai 19.4.2018 kello 12.00
Paikka:
Agricolan kirkon krypta, Tehtaankatu 23, Helsinki

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

4

KUTSU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N
25-VUOTISJUHLAAN
Juhlimme killan kevätkokouksen yhteydessä torstaina 19.4.2018 Killan 25-vuotista
toimintaa Agricolan kirkon kryptassa, Tehtaankatu 25, Helsinki. Kevätkokouksen alkamisaika on tavanomaista aikaisempi, kello 12.00. Tervehdysten vastaanotto kryptan
aulassa alkaa kello 13.00.
Juhla alkaa kello 13.30. Juhlapuheen pitää kansanedustaja Wille Rydman. Juhlassa
jaetaan liittomme ja kiltamme huomionosoituksia. Kaartin soittokunnan yhtye vastaa
musiikista.
Juhlan jälkeen tarjoillaan suolaisia pikkupaloja, kahvia ja kakkua.
Tervetuloa!
Killan hallitus

Tumma puku, kunniamerkit

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS
Vuosi 2017 oli 1993 perustetun killan kahdeskymmenesneljäs 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. Kilta järjesti vuoden aikana kaksi
retkeä ja suositun joulujuhlan. Taivaskallion muistopaadelle laskettiin kukat yhdessä Traditionsgillet
för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n (TMSF) kanssa perinteisesti 25.8.2017. Oman
lehtemme, 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. Eri yhteyksissä on tuotu esiin sotilaspoikien ja pikkulottien työn ja toiminnan merkitystä
sotiemme aikana ja myös sotien jälkeen maamme jälleenrakentajina, vaikka heidän järjestönsä oli
lakkautettu sodan jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta.
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Jäsenasiat
Killan jäsenmäärä vähenee vääjäämättömästi sotilaspoikien ja pikkulottien vanhetessa. Vuoden
2017 aikana kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 20 jäsentä. Killasta erosi yhteensä 11 jäsentä ja uusia
liittyi 5. Kiltaan kuului vuoden lopussa kaikkiaan 275 jäsentä, joista 204 oli sotilaspoikia ja 31 pikkulottia. Lisäksi puolisojäseniä oli 8 ja kannattajajäseniä 32. Jäsenistä oli ainaisjäseniä 83.
Kiltalaisten määrä laski toimintavuoden aikana 28 henkilöä.
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Perinnekillan ulkoinen toiminta ja yhteydet
Puheenjohtaja Hannu Saloniemi edusti kiltaamme Sotilaspoikien Perinneliiton 25. liittokokouksessa
Tampereella 17.8.2017. Kokoukseen osallistuivat 21 jäsenkillan viralliset edustajat. Liiton puheenjohtaja Hannu Luotola totesi vuosikertomusta esitellessään, että liitossa oli vuoden 2017 alussa 4
630 henkilöä. – Liitto ei ole pyytänyt killoilta lausuntoja vuoden 2017 aikana.
Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on ollut Helsingin Seudun Veteraanipiirin perinnetyöryhmässä
Espoon sotaveteraanit ry:n ja sotilaspoikien edustajana. Puheenjohtaja Hannu Saloniemi on ollut vuonna 2017 killan valitsemana Helsingin Seudun Veteraanipiirin hallituksen täysivaltaisena
jäsenenä. Piirin tarkoituksena on toimialueellaan valvoa ja edistää Suomen sotien 1939–1945 veteraanien yhteiskunnallisia etuja.
Tammenlehvän Perinneliitto ry:n pääkaupunkiseudun alueellisten jäsenyhdistysten vuonna 2016 perustamassa Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukunnassa on kiltaamme edustanut
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 27.4.2017 ja talvisodan syttymisen
muistopäivänä 30.11.2017. Kiltamme jäseniä osallistui perinteiseen tapaan 6.12.2017 kello 9.00
itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuuteen Helsingin Tähtitorninmäellä.
Yhteistyö Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa oli vuoden 2017 aikana perinteisen aktiivista. Teimme 25.8.2017 kunniakäynnin sisarkiltamme kanssa
Taivaskallion muistokiven äärelle. Tilaisuudessa puhui liiton puheenjohtaja, prikaatikenraali Hannu
Luotola sekä kiltojen puheenjohtajat Hannu Saloniemi ja Ethel Sandström. Ruotsinkielisen killan lopetettua toimintansa vuoden 2017 lopussa sisarkillan jäsenistä kymmenen liittyi kiltamme jäseneksi.

Sääntömääräiset kokoukset
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tammisalon Onnitalossa 20.4.2017. Kokouksen
puheenjohtajan toimi toiminnanjohtaja Marja Tammisto ja sihteerinä Liisa Maunula sekä pöytäkirjan tarkastajina Maija ja Timo Vaarnavuo. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksen päätyttyä kuultiin
sopraano Laura Juvosen ja pianisti Amanda Sandströmin esityksiä. Tilaisuuden jälkeen osallistujat
saivat tutustua Onnitaloon johtaja Marja Tammiston opastamana.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Agricolan kirkon kryptassa 23.11.2017. Kokouksen aluksi ja
lopuksi kuultiin Timo Saloniemen huilunsoittoa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteerinä Liisa Maunula. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kari ja
Pentti Lehtola. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin. Killan jäsenmaksut päätettiin pitää
entisen suuruisina niin, että jäsenmaksu on 35 euroa, puolisoiden yhteinen 60 euroa ja ainaisjäsenen
200 euroa. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 1 205,55 euroa alijäämäisenä. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8 henkilöä. Hallituksen 1.1.2018 erovuoroisista jäsenistä
valittiin uudelleen Arne Lindholm ja Marika Porras. Pekka Tuomiston ja Pekka Varpasuon tilalle
valittiin Ethel Sandström ja Mårten Holmberg 1.1.2018 lähtien kahden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2018 Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg ja heidän varamiehikseen
Risto Laakso ja Heikki Hälikkä.
Perinnekillan hallitus
Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä toimintavuonna 2017 olivat:
Hannu Saloniemi
Arne Lindholm
Liisa Maunula
Jarmo Korhonen
Kaarlo Männistö
Marika Porras
Pekka Saloranta
Pekka Tuomisto
Pekka Varpasuo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja ja ruotsinkieliset yhteydet
sihteeri, Kiltaviesti, pikkulotta-asiat
rahastonhoitaja
kiltamestari, veteraaniyhteydet
jäsenrekisteri, Kiltaviestin toimituskunta, pikkulotta-asiat
Kiltaviestin päätoimittaja
perinnetoimikunnan puheenjohtaja
hallituksen jäsen

Hallitus kokoontui neljä kertaa ja piti kaksi puhelin/sähköpostikokousta.

Perinnekillan talous
Jäsenmaksutulot ja tapahtumista kertyneet tulot riittivät lähes killan menojen kattamiseen, toiminnan alijäämä oli vain 564 euroa. Killan taloutta paransi hyvin merkittävästi
Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiön 5 000 euron lahjoitus Kiltaviestin tukemiseen. Lahjoitusvarojen turvin killan toiminta on jatkunut entisen laajuisena, ja killan taseen loppusumma vuoden 2017 lopussa nousi tyydyttävälle tasolle. Talouden parantamiseksi killan jäsenmaksut eivät tulevina vuosinakaan riitä toiminnan kulujen kattamiseen, joten jäsenten toivotaan
maksavan tukimaksuja entistä aktiivisemmin.
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. Kiltaviestin tarkoituksena on olla killan tiedotuslehti ja sen lisäksi toimia mielen ja muistojen virkistyksenä niille sotilaspojille ja pikkulotille, joiden fyysinen kunto ei enää salli tulla kuuntelemaan esitelmiä ja osallistua killan kevät- ja syysretkiin. Kiltaviestin painos oli 370 kappaletta. 7

Kilta sai Urlus-säätiöltä 2 500 euron lahjoituksen nuorisolle suunnattavaa tiedotustoimintaa varten.
Kertomusvuonna valmistui 4 000 kappaletta muovipintaisia viivaimia, joiden teemana on ”Tiedätkö,
mitä ikätoverisi tekivät 75 vuotta sitten? Tunne isovanhempiesi historiaa, ymmärrät enemmän”.
Viivaimessa kerrotaan lyhyesti sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta ja siinä on killan kotisivujen osoite myös RS-koodina. Viivaimia tullaan jakamaan Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n ja
koulujen kautta.

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
18.1.
Lotta Svärd -järjestöstä työmaahuolloksi 1944.
Asiantuntija Susanna Koski
1.2.
Nationalismi
Toimittaja Heikki Aittokoski
15.2.
Tulemmeko toimeen Venäjän kanssa?
Suurlähettiläs Hannu Himanen
1.3.
Hitler – vihapuheen mestari
Toimittaja Katarina Baer
15.3.
Helsinki 1918
Professori Laura Kolbe
5.4.
Vanhusten hyvinvointi
Johtaja Irmeli Kärkkäinen
Esitelmät syyskaudella
6. 9.
Satavuotiaan tasavaltamme vaiheita
Valtiosihteeri Risto Volanen
4.10.
Väistämätön valinta – Neuvostoliiton ja Suomen suhteet kylmän
sodan aikana
Dosentti Erkki Teräväinen
18.10.
Satavuotiaan tasavaltamme alkutaipaleelta
Professori Martti Häikiö
1.11.
Suomalaista heraldiikkaa – ja vähän muunmaalaistakin
Dosentti Jussi Tuovinen
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Luennot lukiolaisten turvakursseilla
Lukiolaisten 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 2017 turvakurssi pidettiin Santahaminassa Helsingin lukiolaisille 20.4.2017. Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettulan esitys sotilaspoikien
toiminnasta sotiemme aikana vakuutti kurssin nykyisen ohjelman järjestäjät niin, että Sorvettula oli
mukana myös syksyn kurssilla Santahaminassa 27.10.2017. Kymmenen vuoden aikana luentoamme
on kuullut noin 5 350 lukiolaista. Olli Sorvettula luennoi myös kevään 2018 kurssilla.

Retket
Killan kevätretki suuntautui 17.5.2017 Suomenlinnaan. Hostelli Suomenlinnan tiloissa nautimme
lounaan ja sen jälkeen sotahistorioitsija ja kirjailija, everstiluutnantti evp Jarmo Nieminen kertoi
mukaansa tempaavaan tapaansa Viaporin kapinasta vuonna 1905 ja sen kukistamiseen liittyneestä
Viaporin pamauksesta. Retkellä oli mukana 19 killan jäsentä.
Syysretken kohteena oli 20.9.2017 Herttoniemen kartano. Oppaana kartanossa toimi Niklas Kullberg. Kartanon alku ajoittuu 1400-luvulle ja sitä on omistanut kirkon ja kruunun lisäksi useampi
aatelissuku. Tullitarkastaja Petter Wetter oli kartanon ja lähiseudun suuromistaja 1700-luvun alussa.
Hänen poikansa, Helsingin pormestarin Abraham Wetterin kuoltua kartano siirtyi eteenpäin, mm.
Augustin Ehrensvärdille ja 1788 kauppias ja laivanvarustaja Johan Sederholmille. Maineikkaiden omistajien sarjaa jatkoi vara-amiraali Carl Olof Cronstedt, kapteeni Johan Wenzel Rotkirch,
lääninkamreeri Carl Gustav Bergbom. Punaiset murhasivat hänen poikansa marraskuussa 1917
kotinsa aamiaispöytään. Nykyään päärakennuksen ja puiston omistaa Svenska Odlingens Vänner i
Helsinge ry, ja kartanon museo on osa Helsingin kaupungin museota. Syysretkeläiset kulkivat läpi
koko Suomen historian opastuksen myötä. Syyssateen kastelemina retkeläiset kiiruhtivat bussiin ja
ravintola Treffiin maukkaalle lounaalle. Osallistujia oli 19 kiltalaista.
Wähäjoulu
Wähäjoulu oli kolmatta kertaa Lauttasaaren Maanpuolustuksen Uudenmaan aluetoimiston sotilaskodissa. Oman kiltamme jäsenten lisäksi oli 25.11.2017 mukaan perinteisesti kutsuttu Sotilaspojat
1941–1944 ja Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor. Sotilaskotisisarten
koristelema juhlasali ja herkkuja notkuva ruokapöytä sai juhlatunnelman kohoamaan. Lauluyhtye
Herkkukurkut ilahdutti meitä perinteisesti kauniilla joululauluilla. Mukana joulun alkua juhlistamassa oli 32 kiltalaista ja seuralaista.

Tilinpäätösseloste vuodelta 2017
Toimintavuonna 2017 killan perustoiminta jatkui entisenlaisena. Toiminnan taloutta pystyttiin
tasapainottamaan edelliseen vuoteen verrattuna niin, että varsinaisen toiminnan kulujäämä oli vain
563,98 euroa (edellisenä vuonna 3 865,40 euroa). Tilikauden ylijäämäksi tuli 6 936,02 euroa kahden
suuren lahjoituksen johdosta. Starckjohann-säätiön 5 000 euron ja Urlus-säätiön 2 500 euroa olivat
killan taloudelle ratkaisevan tärkeitä. Tosin Urlus-säätiön lahjoituksella toteutetun, nuorille suunnattavan kotisivukampanjan ensimmäisen vaiheen lasku siirtyi pankkilakon vuoksi vuodelle 2018 ja
rasittaa näin kuluvan vuoden taloutta.
Erityisen ilahduttavaa oli jäsenmaksujen ja tukimaksujen edellistä suurempi kertymä jäsenmäärän
vähenemisestä huolimatta. Kiitettävän moni killan jäsen, erityisesti myös ainaisjäsenet, maksoivat tukimaksuja tukien näin talouttamme. Osallistuminen retkille ja wähäjouluun kartutti edellistä
vuotta enemmän retki- ja juhlatuottoja, ja retkien ja juhlien kulut pysyivät kuitenkin edellisen vuoden tasolla. Kiltaviestistä maksettiin normaalisti neljän numeron painatuskulut, joten lehden kulut
olivat edellisvuotta pienempiä (vuonna 2016 maksettiin viiden lehden kulut). Kun perinneliiton
liittomaksukin pieneni hiukan, olivat vuoden 2017 kulut yhteensä noin 2 500 euroa edellistä vuotta
pienemmät ja kulujäämäksi jäi vain edellä mainittu noin 560 euroa.
Killan tase vahvistui oleellisesti edellisestä vuodesta ja taseen loppusumma on nyt
9 108,29 euroa.
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Pääkaupunkiseudunsotilaspoikienjapikkulottienperinnekiltary

TULOSLASKELMA2017

Varsinainentoiminta
Tuotot
3010 Jäsenmaksutjatukimaksut
3020 RetkiͲjajuhlatuotot
3110 Kahvitustuotot
Tuototyhteensä
Kulut
4100 RetkiͲjajuhlakulut
4101 Liittopäivät/liittokokous
4110 Kiltaviesti
4111 Kotisivut
4120 PostiͲjatoimistokulut
4121 Kirjanpito
4130 Pankkikulut
4150 KuukausiͲjavuosikokouskulut
4160 Perinnetyö
4161 Ansiomitalitjamuistamiset
4400 Sotilaspoikalehti/liittomaksu
4550 Muutkulut
Kulutyhteensä
ToiminnantuottoͲ/kulujäämä

Tilikausi01.01.2017Ͳ31.12.2017

Loppusaldo
31.12.2016

MuutosI:XII
2017

Loppusaldo
31.12.2017

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

652,28
114,60
5,50
772,38

8124,45
1981,60
680,65
10786,70

Ͳ2005,66
0,00
Ͳ5724,90
Ͳ297,60
Ͳ170,36
Ͳ86,00
Ͳ140,00
Ͳ955,20
0,00
Ͳ726,00
Ͳ3774,00
0,00
-13959,72
-3865,40

-30,08
0,00
969,15
60,41
170,36
43,00
4,00
280,20
0,00
726,00
306,00
0,00
2609,04
3301,42

Ͳ2035,74
0,00
Ͳ4755,75
Ͳ237,19
0,00
Ͳ43,00
Ͳ136,00
Ͳ675,00
0,00
0,00
Ͳ3468,00
0,00
-11350,68
-563,98

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

0,00
7500,00
0,00
7500,00

0,00
7500,00
0,00
7500,00

Ͳ80,00
95,00
15,00
15,00

80,00
-95,00
-15,00
7485,00

0,00
0,00
0,00
7500,00

Varainhankinta
Tuotot
5010 Ilmoitukset
5040 Lahjoitukset
5050 KirjaͲjatarvikemyynti
Tuototyhteensä
Kulut
6110 KirjaͲjatarvikeostot
6060 Varastonmuutos
Kulutyhteensä
VarainhankinnantuottoͲ/kulujäämä
7010 Korkotuotot

Tulos ennen poistoja
8010 Kalustonpoistot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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0,00
Ͳ3850,40
0,00

-3850,40

0,00
10786,42
0,00
10786,42

6936,02
0,00

6936,02

Pääkaupunkiseudunsotilaspoikienjapikkulottienperinnekiltary

TASE2017

VASTAAVAA
Pysyvätvastaavat
1230 Konttorikoneetjakalusto
Pysyvätvastaavat

Tilikausi01.01.2017Ͳ31.12.2017

Alkusaldo MuutosIͲ
1.1.2017
XII.2017

Loppusaldo
31.12.2017

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

450,00
0,00
450,00

0,00
0,00
0,00

450,00
0,00
450,00

1 956,72
1 956,72

6 701,57
6 701,57

8 658,29
8 658,29

2 406,72

6 701,57

9 108,29

3 312,62
-3 850,40

-3 790,40
10 786,42

-477,78
6 936,02

-537,78

6 996,02

6 458,24

Pitkäaikainen

2 944,50
2 944,50

-294,45
-294,45

2 650,05
2 650,05

Lyhyaikainen
Lyhyaikainen

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 944,50

-294,45

2 650,05

2 406,72

6 701,57

9 108,29

Vaihtuvatvastaavat
1410 Tavarat
1530 Muutsaamiset
Vaihtuvatvastaavat
Rahatjapankkisaamiset
1720 SampoPankki70126105
Rahatjapankkisaamiset

VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Omapääoma
2040 Edellistentilikausienylijäämä
2050 Tilikaudenylijäämä
Omapääoma



Vieraspääoma
Pitkäaikainen

2320 Ainaisjäsenmaksurahasto

Vieraspääoma

VASTATTAVAA
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LIISA MAUNULA IN MEMORIAM
Tammikuussa saimme kuulla, että kiltamme hallituksen jäsen ja sihteeri Liisa Maunula oli sairastunut vakavasti. Hän nukkui ikiuneen 9.2.2018.
Liisa oli syntynyt Oulussa 9.8.1940. Päästyään ylioppilaaksi hän aloitti opinnot Helsingin Kauppakorkeakoulussa kirjeenvaihtajalinjalla. Hän jatkoi opintojaan
Helsingin yliopistossa, mistä valmistui filosofian
maisteriksi. Hän teki pitkän päivätyön vakuutusyhtiö
Pohjolan informaattorina. Liisan harrastusten kirjo oli
laaja. Koko perheelle rakkaita olivat Lapin maisemat.
Usein hän kertoi perheen jouluista Saariselällä. Liisa
oli myös innokas golfin harrastaja. Miehensä kanssa
hän oli perustamassa Kirkkonummelle Kurk Golfia,
jonka perustajajäsen numero kuusi hän oli. Maanpuolustus ja historia olivat Liisan jatkuvan mielenkiinnon
kohde. Hän oli vuosikausia kiltamme esitelmätilaisuuksien vakinainen osanottaja miehensä Bertilin
kanssa ja muutenkin aktiivinen osallistuja. Vuodesta
2016 hän toimi killan hallituksen jäsenenä ja sihteerinä. Hän oli myös Kiltaviestin toimituskunnan jäsen.
Liisan aktiivisuus vei hänet mukaan monenlaiseen veteraanitoimintaan, pääasiassa Espoon sotaveteraanien
Kirkkonummen osaston mukana. Miehensä kanssa hän
osallistui jopa veteraanijumppaan.
Muistamme Liisaa innostuneena ja aktiivisena kiltamme jäsenenä, ja kiitämme hänen tekemästään työstä sekä killan hallituksen jäsenenä että kokousten sihteerinä ja lehden toimittajana.
Marika Porras

Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor TMSF rf. höll sitt konstituerande möte på Handelsgillet i Helsingfors onsdagen den 5 april 2000 för att bilda en
registrerad förening för huvudstadsnejdens soldatgossar och flicklottor.
Den nygrundade föreningens namn och stadgar antogs den 19 april 2000 och registrerades
i Patent- och registerstyrelsens register den 12 oktober 2000.
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I enlighet med gillets stadgar var dess syfte att:
– upprätthålla traditionerna från soldatgosseorganisationen och dess föregångare samt
flicklotterörelsen, forska i deras historia samt insamla, dokumentera, aktivera och publicera korrekt information om dem,
–
skapa och upprätthålla kontakt mellan medlemmarna i gillet och övriga gillens
medlemmar,
–
etablera och upprätthålla kontakt med organisationer, vilka stöder det frivilliga försvarsarbetet och främjar försvarsandan, samt med lokala myndigheter.
Vid gillets första höstmöte den 30 oktober 2000 valdes Gustaf Franck enhälligt till styrelseordförande, vilken position han innehade till sin avgång år 2010. Vid höstmöte samma
år valdes till ny styrelseordförande Ethel Sandström och vilken hon sedan varit till föreningens upplösning år 2017.
Gillet har som mest haft 152 medlemmar varav 21 flicklottor och vid tidpunkten för
upplösningen var medlemsantalet 44 soldatgossar och 9 flicklottor.
Förutom stadgeenliga vår- och höstmöten har gillet arrangerat årliga utflyckter till olika
intressanta platser, därtill en årlig sk. jubilarträff som i de flesta fall arrangerats på Café
Torpanranta i Munksnäs och då man hyllat de medlemmar som under året fyllt jämna år.
År 2004 inleddes även skjutövningar med luftgevär i det f.d. ”Skyddskårshuset” i hörnet
av Norra Hesperiagatan och Tölötorggatan i Helsingfors och gillets medlemmar har även
under årens lopp deltagit i de individuella tävlingarna i luftgevärsskytte som arrangerats
av de övriga soldatgossegillena.
Gillet har som medlem i Sotilaspoikien Perinneliitto ry. – Soldatgossarnas Traditionsförbund rf. även deltagit i deras verksamhet.
Gillet har haft ett gott samarbete med det finskspråkiga brodergillet Pääkaupunkiseudun
Sotilaspoikien ja Pikkulottien Perinnekilta ry. och som bl.a. resulterat i att man år 2008
gemensamt avtäckt en minnesplatta på väggen till det f.d. “Skyddskårshuset”.
Samarbetet med brodergillet som fortsatte, resulterade några år senare till att man gemensamt planerade och den 25 augusti 2011 avtäckte en Minnessten på Himmelsberget
i Helsingfors. På minnesstenens bronsplatta står det skrivet på våra båda officiella språk
följande text: ”Soldatgossarna och flicklottorna deltog på hemmafronten under våra krig i
landets försvarsarbete samt i huvudstadens luftvärn år 1944.”
Denna avtäckning har lett till en tradition, att man varje år på årsdagen den 25 augusti
samlas till en uppvaktning vid minnesstenen på Himmelsberget.
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor TMSF rf., beslöt enhälligt
vid sitt vårmötet den 15 mars 2017 att föreningen upplöses.
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Enligt vårmötets beslut har föreningens fana och likvida medel nu efter slutförd upplösning donerats till Nylands Brigads Gille r.f. och denna donation har överförts till en
minnesfond Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor TMSF rf.
minnesfond vars stadgar uppgjorts och godkänts av vardera parten.
Georg Forsén
styrelsemedlem och sekreterare i TMSF rf.

Minnesplattan har utformats av konstnären Birgitta Ara. – Taiteilija
Birgitta Aran muotoilema sotilaspoikien ja pikkulottien muistolaatta
Suojeluskuntatalon seinässä.

Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och
Flicklottor TMSF
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor TMSF rf:n (Keski-Uudenmaan sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta, TMSF) perustava kokous pidettiin Helsingissä Handelsgilletissä keskiviikkona 5. huhtikuuta 2000, jolloin muodostettiin
pääkaupunkiseudun ruotsinkielinen sotilaspoikien ja pikkulottien yhdistys. Vastaperustetun yhdistyksen nimi ja säännöt hyväksyttiin 19. huhtikuuta 2000 ja rekisteröitiin patenttija rekisterihallituksessa 12. lokakuuta 2000.
Killan tarkoituksena oli sääntöjensä mukaan:
– pitää yllä sotilaspoikaorganisaation ja sen edeltäjien samoin kuin pikkulottatoiminnan
perinteitä, tutkia niiden historiaa sekä kerätä, dokumentoida, aktivoida ja julkaista niitä
koskevaa tietoa,
– luoda ja pitää yllä yhteyttä killan jäsenten kesken sekä muiden kiltojen jäseniin,
– perustaa ja pitää yllä vapaaehtoista maanpuolustusta ja puolustustahtoa tukeviin
14 järjestöihin sekä paikallisiin viranomaisiin.

Gustaf Franck valittiin killan ensimmäisessä syyskokouksessa 30. lokakuuta 2000
yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi, ja hän oli puheenjohtajana kuolemaansa
saakka 2010. Saman vuoden syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ethel
Sandström, joka toimi tässä tehtävässä yhdistyksen toiminnan päättymiseen saakka 2017.
Killassa on enimmillään ollut 152 jäsentä, joista 21 pikkulottaa. Toiminnan päättyessä
yhdistyksessä oli 44 sotilaspoikaa ja yhdeksän pikkulottaa.
Sääntöjenmukaisten kevät- ja syyskokousten lisäksi kilta on vuosittain järjestänyt retkiä
mielenkiintoisiin kohteisiin ja ns. juhlatapaamisen enimmäkseen kahvila Torpanrantaan
Munkkiniemessä, jolloin on juhlittu kuluneena vuotena tasavuosia täyttäneitä jäseniä.
Vuonna 2004 aloitettiin ampumaharjoitukset pienoiskiväärillä entisessä Suojeluskuntatalossa Pohjois-Hesperiankadun ja Töölönlahdenkadun kulmassa, ja killan jäseniä on
vuosien varrella myös osallistunut ilmakivääriammuntojen henkilökohtaisiin kilpailuihin
muiden sotilaspoikakiltojen järjestäminä.
Kilta on myös jäsenenä ottanut osaa Sotilaspoikien perinneliitto ry – Soldatgossarnas
Traditionsförbund rf:n toimintaan.
Kilta on harjoittanut yhteistyötä suomenkielisen Pääkaupunkiseudun sotiklaspoikien ja
pikkulottien perinnekillan kanssa muun muassa paljastamalla 2008 yhteisen muistolaatan
entisen Suojeluskuntatalon seinään.
Yhteistyö veljeskillan kanssa jatkui, ja joitakin vuosia myöhemmin sen tuloksena
Helsingin Taivaskalliolle pystytettiin yhteisesti suunniteltu muistokivi, jonka paljastustilaisuus oli 25. elokuuta 2011. Muistokiven pronssilaatassa on molemmilla virallisilla
kielillämme seuraava teksti: ”Sotilaspojat ja pikkulotat toimivat sotiemme aikana maanpuolustustehtävissä kotirintamalla ja osallistuivat pääkaupungin ilmapuolustukseen vuonna 1944.”
Kokoonnumme joka vuosi Taivaskalliolle 25. elokuuta kunnianosoitukseen muistopaaden
äärelle, ja kokoontumisestamme on jo muodostunut perinne.
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor TMSF rf. päätti kevätkokouksessaan 15. maaliskuuta 2017 yksimielisesti lakkauttaa yhdistyksen.
Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen lippu ja käteisvarat lahjoitettiin Nylands Brigads Gille rf:lle (Uudenmaa Prikaatin killalle) ja lahjoitus on siirretty Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf. minnesfondille, muistorahastolle, jonka säännöt molemmat osapuolet ovat hyväksyneet.
Georg Forsén
TMSF rf:n hallituksen jäsen ja sihteeri
Suomennos: Pekka Saloranta
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SUOMEN RITARIKUNNAT
Kevätkauden ensimmäisen esitelmän piti filosofian
tohtori Antti Matikkala. Hän kertoi suomalaisista
ritarikunnista ja niiden kunniamerkeistä. Aluksi hän
valotti ritarikuntalaitosten yleistä historiaa. Ristiretkiajan hengellisissä ritarikunnissa jäsenet kantoivat
viitoissaan kankaisia ristejä, jotka olivat enemmän
jäsen- kuin kunniamerkkejä. 1300-luvulta lähtien
perustettiin monarkkisia ritarikuntia, joiden tunnukset olivat pääosin metallisia medaljonkeja. 1500luvulta lähtien yleistyi alun perin johanniittojen
tunnus, valkoinen maltanristi myös monarkkisten
ritarikuntien tunnuksiin. Aina 1600-luvun lopulle
ritarimerkit olivat yksiluokkaisia. 1700-luvulla
alkoivat ritarikunnat muuttua; ne omaksuivat hierarkkisia organisaatioita, jotka edellyttivät erilaisia
virkoja ja arvoluokkia. Kun hengelliset ritarikunnat
perustuivat jäsenten yhteneväisyyteen, modernien
ansioritarikuntien yhteisöllisyys muuttui. Niiden
tunnuksista tuli kunniamerkkejä, jotka ansaittiin.
FT Antti Matikkala piti kevätkauden ensimRuotsiin perustettiin 1748 yksiluokkainen Seramäisen esitelmän Suojeluskuntatalossa tammifiimiritarikunta sekä kaksiluokkainen Miekkaritarikuussa aiheenaan Suomalaiset ritarikunnat.
kunta sotilasansioiden palkitsemiseen ja samoin
kaksiluokkainen Pohjantähden ritarikunta siviiliansioiden palkitsemiseen. Miekkaritarikuntaan
lisättiin 1788 sodanajan sotilasansioista jaettu suuren ristin ritarin erikoisluokka. Se tuli olemaan
esikuva 1940 perustetulle Mannerheim-ristille. Ruotsalaisia kunniamerkkejä kannettiin myös
Suomen suuriruhtinaskunnassa.
Venäjän ritarikuntalaitos perustettiin 1600-luvulla. Se oli hyvin monimutkainen järjestelmä,
jossa oli lopulta kuusi eri ritarikuntaa ja lisäksi järjestelmän ulkopuolella vain naisille tarkoitettu
Pyhän Katariinan ritarikunta sekä upseerien sodanaikaisia sotilasansioita palkitseva Pyhän Yrjön
ritarikunta. Mannerheimille myönnetty Venäjän Pyhän Yrjön ritarikunnan 4. luokan risti tuli
olemaan suomalaisten ritariristien esikuva. Venäläiset kunniamerkit olivat Suomessa arvostettuja
aina keisari Nikolai II:n hallituskauden venäläistämistoimiin asti. Venäläisiä kunniamerkkejä ei
yleensä käytetty itsenäisessä Suomessa, ja sotilaspuvussa käyttö oli suorastaan kielletty. Poikkeuksen teki Mannerheim, joka ei lupia kysellyt. Valtiokalenterissa ne mainittiin niin kauan kuin
niiden saajia siinä oli. Viimeisen kerran 1962.
Suomen senaatti perusti Vapaudenristit (VR) ja Vapaudenmitalit (VM) 4. maaliskuuta 1918
Suomen tasavallan sotajoukkojen ylipäällikön, ratsuväenkenraali Mannerheimin aloitteesta
”ilmaisemaan ja palkitsemaan sotilaan urotekoja taistelukentillä sekä sitä uhrautuvaa työtä, jota
oli suoritettu pohjan laskemiseksi maamme vapaudelle”. Mannerheimin käskystä ja valvonnassa
Akseli Gallen-Kallela suunnitteli Vapaudenristit ja Vapaudenmitalit. Vapaudenristin korkeimmat
luokat muodostuvat yrjönrististä. Ristin päälle Gallen-Kallela sijoitti hakaristin, jonka todettiin
olevan ”auringon, elämän ja wapauden symbooli eli wertaus kuva monilla kansoilla”. Keskikuviona on heraldinen ruusu, joka on Suomen vaakunassa. Yrjönristin tavoin Vapaudenristissä oli
neljä luokkaa. Vuonna 1919 lisättiin vielä uusi luokka, 1. luokka rintatähden kera, minkä jälkeen
neljä korkeinta kunniamerkkiä vastasivat kantotavaltaan Pyhän Yrjön ritarikunnan merkkejä.
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Valtionhoitaja Mannerheim katsoi, että Vapaudenristi oli täyttänyt tehtävänsä Suomen saavutettua vapauden ja itsenäisyyden, joten hän lopetti sen antamisen 28. tammikuuta 1919. Vapaudenristi otettiin uudelleen käyttöön talvisodan aikana, ja pysyvä Vapaudenristin ritarikunta perustettiin 16. joulukuuta 1940 annetulla asetuksella. Mannerheimista tuli ritarikunnan elinikäinen
suurmestari. Hänen jälkeensä suurmestari on ollut puolustusvoimien komentaja. Vapaudenristin
ritarikunnan kunniamerkkejä annetaan sotilaallisista ansioista ja siviilihenkilöille puolustusvoimiin kohdistuvasta ansiokkaasta toiminnasta. Vuosina 1960–1988 Vapaudenristejä ei annettu
rauhanajan ansioista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Jo ennen kuin Mannerheim oli antanut Gallen-Kallelalle suunnittelutehtäviä, tämä oli omia
aikojaan hahmotellut savukerasian kanteen kunniamerkin, jota kutsui nimellä ”Suomen Ruusun Kunniakunta”. Kun Mannerheim lopetti Vapaudenristien antamisen tammikuussa 1919,
hän päätti säilyttää valkoisen ristin nimellä Suomen Valkoinen Ruusu. Sitä muutettiin jonkin
verran. Gallen-Kallela sai tehtäväkseen muotoilla nopeasti uuden ritarikunnan kunniamerkit.
Ensimmäisten kunniamerkkien kanssa tuli todellinen kiire, sillä valtionhoitaja Mannerheim oli
lähdössä 12. helmikuuta 1919 vierailulle Tukholmaan. Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ritarikunnan ritarikuntaristin perusmuodoksi tuli Vapaudenristin korkeimpien luokkien tavoin valkoemaloitu yrjönristi keskuskuviona ruusuke. Ristin sakaroiden väliin Gallen-Kallela sijoitti nousevat Suomen leijonat. Tummansininen moirésilkkisen ritarikuntanauhan esikuva oli Venäjän
Valkoisen Kotkan ritarikunnan nauha. Mannerheim vahvisti vasta 16. toukokuuta 1919 Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan ohjesäännön. Siitä päivästä tuli myös ritarikunnan juhlapäivä
vuoteen 1944 saakka, jolloin juhlapäiväksi tuli joulukuun 6. päivä. Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan kunniamerkeillä palkitaan sekä isänmaan palveluksessa ansioituneita kansalaisia
että ulkomaalaisia. Ritarikunnan suurmestari on ”Suomen valtakunnan päämies”. Sodanajan
ansioista SVR:n suurristiä, komentaja- ja ritarimerkkejä on annettu miekkoineen. Erikoisena
kunnianosoituksena suurristiä ja I luokan komentajamerkkiä on annettu jalokivineen. Viimeksi
suurristin jalokivineen sai Jean Sibelius 1950.
Oheisen Venäjän Pyhän Yrjön ritarikunnan 4. luokan ristin on
aikoinaan saanut C. G. E. Mannerheim. Rististä tuli malli myös
suomalisille kunniamerkeille. – Kuva Mannerheim-museo,
Matias Uusikylä.

Akseli Gallen-Kallela piirsi ensimmäisen hahmotelman Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan rististä savukerasian kanteen.
– Kuva Per Johan Lundsten.
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Suomen Leijonan ritarikunnan (SL) perusti tasavallan presidentti Risto Ryti 11. syyskuuta 1942
antamallaan asetuksella. Ritarikunnan suurmestari on tasavallan presidentti ja juhlapäivä 6. joulukuuta. Uusi ritarikunta mahdollisti ”kunniamerkkien helpomman ja tarkemman sovittamisen
palkittavan aseman ja ansioiden mukaan”. Erityisesti ulkomaalaisten palkitsemisessa oli ollut
epäkohtia. Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkit suunnitteli A. Tillanderin kultasepänliikkeen taiteellinen johtaja Oskar Pihl. Ritarikuntaristinä säilyi valkoinen yrjönristi. Suomen
vaakunaleijona on sijoitettu seppeleen ympäröimänä ristin keskelle punaiseen pyöriöön. Ritarikunnan nauhan väri on Suomen vaakunan punainen. Kunniamerkkien luokitus on yhteneväinen
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kanssa, mutta suurristissä ei ole ketjua. Vuonna 1943
ritarikuntaan liitettiin vain taiteilijoille ja kirjailijoille annettavaa Pro Finlandia -mitali. Sodanaikaisista sotilaallisista ansioista Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkejä on annettu
miekkoineen. Vuodesta 1967 Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki ja ritarimerkki on voitu
antaa solkineen. Olympialaisissa ja paralympialaisissa kultamitalin voittaneelle annettava solki
on olympialaisten symboli. Suomen satavuotisjuhliin kuului tilaisuus, jossa kaikille aiemmin
huomiotta jääneille olympiavoittajille annettiin tämä kunniamerkki. Nyt myös joukkuelajien kultamitalistit palkittiin.
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnilla on yhteinen kunniamerkkiesityksiä
käsittelevä hallitus ja niiden kunniamerkkejä annetaan samanlaisista ansioista. Käytännössä
kyseessä on yksi ritarikunta. Kunniamerkkien keskinäisessä järjestyksessä ritarikuntien saman
luokan kunniamerkkejä kannetaan siten, että Suomen Leijona tulee Suomen Valkoisen Ruusun
jälkeen.
Marika Porras
Lähde: Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat, Kunniamerkkiopas

AVARUUSSÄÄ
Helmikuun ensimmäisen esitelmän aihe saattoi monesta tuntua kovin vaikeasti ymmärrettävältä.
Professori Minna Palmroth kykeni esitelmässään tekemään vaikeat asiat maallikolle ymmärrettäviksi tavalla, jota voi vain ihailla. Saimme kuulla avaruutta intohimoisesti ja innostuneesti
tutkivan asiantuntijan mukaansatempaavan esityksen. Minna Palmroth on Helsingin yliopiston
huippuyksikön, Kestävää avaruustiedettä ja -tekniikkaa tutkivan konsortion, johtaja ja laskennallisen avaruusfysiikan professori.
Mitä tai mikä on avaruussää? Professori Palmroth tiivistää sen näin:
Avaruussääksi kutsutaan niitä olosuhteita, joista voi olla vaaraa avaruudessa ja maan pinnalla
olevalle teknologialle tai ihmisen terveydelle.
Avaruussää on peräisin auringosta, joka jatkuvasti puhaltaa varautunutta kaasua, eli aurinkotuulta, joka vuorovaikuttaa Maan magneettikentän kanssa. Aurinkotuulen lisäksi aurinko lähettää
roihuiksi kutsuttuja hiukkaspurskeita, joiden energiat ovat samaa luokkaa kuin röntgenlaitteissa.
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Revontulet ovat yksi avaruussään ilmenemismuoto. Ne syntyvät, kun varautuneet hiukkaset
ohjautuvat Maan magneettikentässä napa-alueiden yläilmakehään, missä ne törmäilevät ilmakehän atomeihin virittäen niitä kuin loisteputkilampuissa.
Voimakkaiden roihujen aikana hiukkasia ohjautuu napa-alueiden ilmakehään, missä ne nostavat
lentohenkilökunnan säteilyannosta. Hiukkaset vaikeuttavat myös radiosignaalin etenemistä, ja
lentokoneet saattavat menettää radioyhteyden maahan. Myös tutka- ja paikannussignaalit saattavat häiriytyä tai kadota. Radioharrastajat saattavat napata signaaleita toiselta puolelta maapalloa.
Avaruussää aiheuttaa häiriöitä myös maanpäällisissä pitkissä johteissa, kuten sähköverkoissa,
kaasuputkissa ja rautateillä. Pahimmillaan sähköverkkojen muuntajia voi kärähtää. Suomen
sähköverkot on suunniteltu kestämään avaruussääilmiöitä, mutta Ruotsin ja Venäjän verkot ovat
alttiimpia häiriöille.
Globaali kommunikaatiojärjestelmä on vaikeassa avaruussäässä nopeasti vanhenevien satelliittien varassa, ja siksi avaruussään ennustaminen on satelliittiyhtiöille aivan yhtä tärkeää kuin
myrskyolosuhteiden ennakoiminen laiva- ja lentoyhtiöille. Ilmatieteen laitoksella on Euroopan
ainoa avaruussään ennustamiseen kehitetty tietokoneohjelma.
Muistamme, miten Neuvostoliitto voitti suurvaltojen kilpajuoksun avaruuteen lähettämällä
lokakuussa 1957 ensimmäisen keinotekoisen satelliitin, Sputnik 1:n. Kohta perään lähti Sputnik 2. Yhdysvallat ehti mukaan kilpaan helmikuussa 1958 Explorer 1-sateliitilla. Yhdysvaltojen laivastolla oli oma avaruusohjelma, joka lähetti maaliskuussa 1958 Vanguard 1 -satelliitin.
Siitä lähtien Vanguard on kiertänyt radallaan, nyt jo maailman vanhimpana avaruusromun kappaleena. Alkuaikoina vain suurvalloilla oli resursseja kilpailla avaruudessa. Professori Palmroth
havainnollisti kaaviokuvin, miten valtioiden osuus avaruuden ”täyttämisessä” on pienentynyt ja
kaupallisten toimijoiden osuus lisääntynyt valtaisaksi.
Avaruus on nouseva kansainvälinen trendi. Kaupalliset piensatelliitit mahdollistavat maallikon
mielestä holtitontakin avaruuden hyväksikäyttöä pelkän mainonnan ja sensaationtavoittelun
nimissä. Vai mitä ajattelette Tesla-miljardööri Elon Tuskin tempauksesta? Mies pani omistamansa Space X-yhtiön rakentamaan maailman raskaimman ja tehokkaimman kantoraketin
viemään punaisen Tesla-urheiluauton avaruutta kiertämään. Eikä Rocket lab -yhtiön Humanity
Star -satelliittikvartettikaan ole muuta kuin avaruuden diskopallo.Tarkoitettu vain paljain silmin
töllöteltäväksi.
Romun määrä lisääntyy nopeasti, ja joka viikko tapahtuu 13 000 läheltä piti -tilannetta. Tämä
vaarantaa satelliittien hoitamia ”oikeita” toimintoja kuten kommunikaatiota ja navigaatiota.
Kiertoratojen hyötykäytön periaatteet on uudistettava.
Professori Palmroth peräänkuuluttaa kestävää avaruuden hyötykäyttöä. Hänen johtamansa huippuyksikkö tutkii säteilynsietoa ja avaruusromun torjuntaa. Avaruuden hyötykäytön kannalta
huippuyksikkö keskittyy kahteen tärkeimpään tekijään: piensatelliittien säteilynkestävyyteen ja
avaruusromun hallintaan. Säteilynkestävyyttä lisätään, kun tiedetään enemmän säteilyoloista.
Lisäksi kehitetään teknologioita, joissa säteilysuojaus tehdään ohjelmistopohjaiseksi käyttäen
hyväksi teknologioita, joita on luotu teollisuusturvallisuutta varten. Vanha tapa säteilysuojata
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satelliitteja on kallis ja raskas. Tämän huippuyksikön tehtävä on kehittää kaupallisten komponenttien pohjalta kustannustehokas tapa suojautua säteilyltä.
Avaruusromun hallintaa varten huippuyksikkö
kehittää plasmajarruteknologiaa, joka tuo satelliitin alas kustannustehokkaasti ja turvallisesti sen
tehtävän päätyttyä. Tätä professori Palmroth kuvasi ”kuminauhaksi”. Ilmatieteen laitoksen koe on
osoittanut, että muutaman kilon painoisella plasmajarrumoduulilla voidaan tuoda alas 800 kilon
painoinen satelliitti 850 kilometrin korkeudesta.
Ilmatieteen laitoksen lisäksi huippuyksikön tiimi
tekee yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston,
Turun yliopiston sekä tietysti Helsingin yliopiston
kanssa.
Kiitän professori Palmrothia saamastani mielenkiintoisesta aineistosta. Helsingin yliopiston tiedote
asiasta löytyy osoitteessa https://www.helsinki.fi/
Professori Minna Palmroth.
fi/uutiset/maailmankaikkeus/avaruus-on-hyodynnettavissa-kestavasti
Marika Porras
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FM Seppo Vepsäläinen esitelmöi helmikuussa
Barbarossa-suunnitelmasta, Saksan hyökkäyksestä
Neuvostoliittoon 1941.

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Juhani Aho, Eero Karsila, Olavi Korkia-aho, Matti Lahti, Johannes Laisi,
Liisa Maunula, Valle Oikarinen, Åke Utriainen ja Seppo Väätäinen.
Ja kuusien varjot ne tummentuu.
Tuul’ hiljaa heittävi lunta.
Joko kotihin korpien hiihtäjä sai
vai ollutko lie vain unta?
Uni tuskat vie.
Päivä loppunut lie
ja loppunut yksin hiihtäjän tie.
Eino Leino Yksin hiihtäjä

MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA

90 VUOTTA
Hasila Elias
Kareoja Timo
Lehtola Pentti
Halonen Reino
Jaatinen Kaija
Metsäkonkola Ulla
Ilaskivi Raimo
Tolvanen Kaarlo

11.4.2018
11.4.2018
17.4.2018
20.4.2018
24.4.2018
16.5.2018
26.5.2018
28.6.2018

UUDET JÄSENET
Engberg Marita
Salmi Eero

--Monta on laulua, monta myös laulujen miestä
Yksi on laulu
ylitse muiden
ihmisen, aattehen, hengen ankara laulu.
Kansat katoo,
ei katoa mahti,
jonka on laulanut mahtaja kansansa sielun.
Eino Leino Väinämöisen laulu

Häkkinen Veijo
Lindqvist Torolf
Saariluoma Matti
Snellman Juhani
Peltola Terttu

6.5.2018
26.5.2018
29.5.2018
17.6.2018
20.6.2018

Vakaana niin kuin vuoren seinä
Kansamme puolsi maatansa
Ei huikennellut niin kuin heinä,
Säilytti pyhät tapansa.
Parjatkoot tyhmät, ett’ tää kansa
Hyljitty, halp’ on tavoiltansa –
Maan kalliin ostanut se on!
Muun riemun jos ken ryöstäis multa,
Maan armahan kun muistot jäis.
Ne rinnassani voiman tulta
Ja innon liekin virittäis.
Oi urhoin kehto, isänmaani!
Suojelkoon Herra armastani.
Siunatkoon hautaa urhojen.
J. H. Erkko Isänmaani
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
Hallitus 2018, yhteystiedot
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Hannu Saloniemi
VÄLITALONTIE 54 A
00660 HELSINKI
puheenjohtaja

0400701533
hannu.saloniemi@helsinki.fi

Arne Lindholm
KARHUNKIERROS 2 C 23
01640 VANTAA
varapuheenjohtaja

0505004138
arne.lindholm@kolumbus.fi

Jarmo Korhonen
LUKUPURONRINNE 1 R
02200 ESPOO
rahastonhoitaja

(09) 4209163, 0500442120
kirjallisuuskonsultit@co.inet.fi

Kaarlo Männistö
TUOVINKUJA 6
01420 VANTAA
kiltamestari, veteraaniyhteydet

0505680776

Pekka Saloranta
TÖÖLÖNKATU 12 B 8
00100 HELSINKI
Kiltaviestin päätoimittaja

(09) 406913, 0505606075
pekka.saloranta@kolumbus.fi

Marika Porras
KORVATUNTURINPOLKU 5 A 26
00970 HELSINKI
jäsenrekisteri, Kiltaviesti,
pikkulotta-asiat

0405287397
marika.porras@kolumbus.fi

Ethel Sandström
HAGSLUTTNINGEN 6 K 133
02100 ESBO
pikkulotta-asiat

0405598990, (09) 4127871
ethel.sandstrom@elisanet.fi

Mårten Holmberg
TYÖVÄENTIE 2 A 9
03100 NUMMELA
ruotsinkieliset asiat

0440250346
martenhg@gmail.com

VUODEN 2018 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet
Killan syyskokous päätti jäsenmaksuista seuraavasti:
–
varsinaiset jäsenet maksavat
35 euroa,
–
puolisojäsenet yhteensä
65 euroa,
–
uudet ainaisjäsenet
200 euroa.
Edelleen olisi 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 Aktia-pankkiin killan uudelle tilille, jonka numero on
FI94 4055 0016 6236 92. Suorituksen pyydän maksamaan 30.4.2018 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 65 euroa.
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ ON 30.4.2018.
Kiitos etukäteen!
Jarmo Korhonen
rahastonhoitaja
(09) 4209163 tai 0500442120, Kirjallisuuskonsultit@co.inet.fi
IBAN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO. GIRERING

Saaja
Mottagare

BIC

AKTIA FI94 4055 0016 6236 92

HELSFIHH

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja
pikkulottien perinnekilta ry

Jäsenmaksu vuosi 2018
35 euroa (puolisot yht. 65 euroa)

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Kirjoita viestiksi nimesi, kiitos.

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref. nr

Älä käytä viitenumeroa

Eräpäivä
Förfallodag

30.04.2018

Euro

35 €

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

Kutsu killan kevätretkelle
Killan perinteinen kevätretki tehdään tänä vuonna tiistaina 15. päivänä toukokuuta Tammisaaren Dragsvikiin. Tutustumme siellä varuskuntaan, koulutukseen ja Nylands Brigadin
prerinnehuoneeseen, jonne on tallennettu myös toimintansa lakkauttaneen Traditionsgillet för
Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n perinteitä.
Ennen kotimatkaa nautimme lounaan.
Lähtö kello 9.00 Rautatientorin tilausliikennelaiturista Fenniaa vastapäätä.
Retken hinta on 40 euroa, johon sisältyy lounas.
Ilmoittautumiset 9.5. mennessä:
kiltamestari Kaarlo Männistölle, puhelin 050 568 0776
tai puheenjohtaja Hannu Saloniemelle, puhelin 0400 701 533.
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Huom!
Killan tilinumero on muuttunut.
Uusi numero on
FI94 4055 0016 6236 92

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

