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Hyvä renki, huono isäntä
Automaattinen tietojenkäsittely eli ATK ja tietokoneet ovat muuttaneet maailmaa tavattoman
paljon viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tekstien kirjoittaminen tietokoneella, erityisesti lyöntivirheiden helppo korjaaminen tuntui huimalta edistykseltä joskus silloin 1980-luvun alussa. Työpaikalla avulias ATK-tukihenkilö hoiti ohjelmien asennukset ja opasti pulmatilanteissa. Matkapuhelimen käyttö kymmenkunta vuotta myöhemmin sujui sekin mukavasti se
teki puhelimessa puhumisen mahdolliseksi muuallakin kuin työpöydän ääressä ja kotona, eikä
kännykältä muuta toivonutkaan. Kun veroilmoitus tuli ensi kerran kotiin esitäytettynä vuonna
2005, automaattisen tietojenkäsittelyn edistyminen tuntui edelleen hyvältä.
Nyt, työelämän ja ATK-tukihenkilöiden jäätyä kauas taakse, kaikkialla vastaantuleva digitaalinen maailma ei olekaan niin auvoista kuin ennen uskoin. Digitaaliset laitteet, tietokoneet,
älypuhelimet, mutta myös esimerkiksi pesukoneet, bussien maksuautomaatit ja pankkiasioiden
hoito, kehittyvät kovaa vauhtia. Niiden ohjelmia pitää päivittää tuon tuostakin ja taas huomaan
oman laitteeni tai taitoni vanhentuneen käyttökelvottomaksi. Kun olen oppinut käyttämään
jotain laitetta, uusi ohjelma ei enää toimikaan samalla tavoin – on muka käyttäjäystävällisempi
– ja olen pulassa.
Minunlaiseni ATK-ontujan lisäksi on suuri joukko iäkkäänpiä ihmisiä, jotka eivät ole lainkaan
tämän automaattisen tietojenkäsittelyn ja tietokoneiden piirissä. He eivät tietokoneita työssään
tarvinneet, ja eläkepäivätkin digimaailmassa ovat sujuneet perheen nuorempien tai ystävien
avustuksella. Mutta vaikeuksiakin voi olla. Tuttu pankkikonttori on sulkenut ovensa, koska
suuri osa asiakkaista hoitaa pankkiasiat tietokoneella kotona. Kun pankkitunnuksia ei ole, eikä
sähköistä kanta.fi -potilastiedostoa kykene käyttämään, terveyskeskuskäynnin reseptit ja lääkärin
havainnot ja ohjeet saattavat jäädä hämärien muistikuvien varaan. Yhteydenpito läheisiin toimii
toki edelleen puhelimella. Kademielin joutuu seuraamaan lapsenlastaan, joka viestittää tekstein
ja kuvin kavereilleen älypuhelimellaan, lukee puhelimestaan päivän uutiset ja kertoo, tuleeko
kotisi kohdalle sadekuuro iltapäivällä vai ei.
Liittyykö tämä jeremiadi jotenkin kiltaamme ja sen jäseniin? Ainakin kahdella tavalla. Killan
tapahtumista viestiminen jäsenille onnistuu nyt vain neljä kertaa vuodessa Kiltaviestin sivuilla.
Jos jäsenillä olisi sähköposti käytössään ja he olisivat ilmoittaneet sen jäsentietoihinsa, voisi
tietoa välittää koska tahansa ja esimerkiksi muistuttaa seuraavasta esitelmäaiheesta tai retken
päivämäärästä. Nyt jäsenrekisterissä on niin vähän sähköpostiosoitteita, ettei tuota viestikanavaa
kannata käyttää.
Toinen, killan sääntöjenkin mainitsema asia on kenties tärkeämpi. Digitaalisen tiedonvälityksen
kautta voimme kertoa sotilaspojista ja pikkulotista nuorille sukupolville. Tällä hetkellä kanava
on killan kotisivut www.sotilaspojat.fi. Siellä kerrotaan sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta sotiemme aikana ja sieltä löytyy myös ajankohtaisia tietoja killan toiminnasta. Kotisivujen
ylläpitäjää vaivaavat nuo ylempänä kerrotut digivaarin ongelmat, joten nuorta voimaa ja taitoa
otetaan avuksi ilomielin. Hyvällä ruokapalkalla.
Toivotan kaikille kirkkaita syyssäitä ja virkeää mieltä.
Hannu Saloniemi
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Aika:
Paikka:

perjantai 23.11.2018 klo 13
Agricolan kirkon krypta, Tehtaankatu 23, Helsinki
Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 12.30 alkaen

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

Kokouksen avaus

2.

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

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. Erovuorossa ovat 1.1.2019
Jarmo Korhonen, Kaarlo Männistö ja Pekka Saloranta.

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.
Kokouksen päätyttyä esitetään uusi dokumenttielokuva ”Isänmaan nuoret puolustajat”,
jonka Sotilaspoikien Perinneliitto on kustantanut.

Killan hallitus
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Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
Vuosi 2019 on killan 26. toimintavuosi.
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 Pääkaupunkiseudun alueellisessa neuvottelukunnassa.
Perinnetyö
Perinnetyön perustan on jo usean vuoden ajan muodostanut lukiolaisten turvakursseilla pidetyt sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta kertovat luennot. Niitä jatketaan niin kauan kun
edustajamme saa mahdollisuuden esityksen pitämiseen. Yläasteen ja lukion nuorille suunnattua tiedotusmateriaalia levitetään nettisivullemme.
Kiltaviesti
Kiltaviestiä julkaistaan neljä numeroa vuoden aikana.
Luennot
Kiltamestarin ansiokkaaseen työhön perustuvat keskiviikkoluennot tulevat jatkumaan 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. Killan jäseniä osallistuu itsenäisyyspäivänä lipunnostoon Tähtitorninmäellä. Tapahtumille pyritään hankkimaan näkyvyyttä tiedotusvälineissä.
Helsingissä 5.9.2018
Killan hallitus
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Neljännesvuosisata sotilaspoikien ja pikkulottien perinnetyötä
Taivaskallio 25.8.2017
Kunnioitettavat sotiemme veteraanit, hyvät kiltasisaret ja veljet, ärade veteraner i våra krig,
ärade soldatgossar och flicklottor, hyvät ystävät, goda vänner.
Suomi on maailman paras paikka elää. Näin kertoo Tilastokeskuksen keräämä ja ylläpitämä
listaus kansainvälisten tutkimuslaitosten julkaisemista tuloksista elämän eri aloilta. Maailman paras hallinto, turvallisuus, oikeuslaitos, peruskoulutus, lukutaito, perusoikeudet, henkilökohtainen vapaus ja valinnanvapaus, maailman puhtain ilma ja puhtaimmat elintarvikkeet ovat suomalaisten jokapäiväistä elämää.
Tämä kaikki ei ole tullut meille jostain muualta lahjana, se ei ole syntynyt tyhjästä. Tällaisen
Suomen rakentamiseen on tarvittu itsenäisyys ja tulevaisuuteen uskova, lapsilleen parempia elinolosuhteita haluava kansa. Te, sotilaspojat ja pikkulotat, te olette tärkeä osa tämän
Suomen ihmeen rakentajia. Te halusitte auttaa isänmaata sen vaikeina vuosina. Te tartuitte
nuoruuden voimilla maamme jälleenrakentamiseen. Te halusitte tehdä tästä maasta paremman ja te teitte sen.
Onko tämän päivän yhteiskunta, sen nykyiset päättäjät, muistaneet, mitä te olette tehneet?
Tilastokeskuksen listauksen mukaan Suomi on maailman kärkeä myös perusoikeuksien ja inhimillisen hyvinvoinnin osalta. Tuolla listalla ei ole kuitenkaan mainintaa vanhustenhoidosta.
Yhteiskunnan tukema fyysinen kuntoutusmahdollisuus puuttuu sotilaspojilta, veteraaneilla
se yhteiskunnan antamana onneksi on. Pikkulotillakin on mahdollisuus kuntoutusjaksoihin
Lotta Svärd perinnesäätiön kustantamana. Sotilaspoikien määrä vähenee nopeasti, joten
kuntoutuksen järjestäminen tavalla tai toisella olisi toteutettava nopeasti – siihen yhteiskunnalta tarvittava taloudellinen panoskin on enää vähäinen. Te sotilaspojat olisitte tuon kiitoksen
ansainneet.

Kiltaveli Heimo Vakkilainen toi
Taivaskalliolle koko perheen.
Neljättä sukupolvea edusti
Parolassa palveleva panssarijääkäri.
7

Onko tämän päivän yhteiskunta, sen nykyiset
päättäjät, muistaneet, mitä te olette tehneet?
Tilastokeskuksen listauksen mukaan Suomi
on maailman kärkeä myös perusoikeuksien
ja inhimillisen hyvinvoinnin osalta. Tuolla
listalla ei ole kuitenkaan mainintaa vanhustenhoidosta. Yhteiskunnan tukema fyysinen
kuntoutusmahdollisuus puuttuu sotilaspojilta,
veteraaneilla se yhteiskunnan antamana onneksi on. Pikkulotillakin on mahdollisuus
kuntoutusjaksoihin Lotta Svärd perinnesäätiön
kustantamana. Sotilaspoikien määrä vähenee
nopeasti, joten kuntoutuksen järjestäminen
tavalla tai toisella olisi toteutettava nopeasti –
siihen yhteiskunnalta tarvittava taloudellinen
panoskin on enää vähäinen. Te sotilaspojat
olisitte tuon kiitoksen ansainneet.
Kiltamme perustamisesta on tänä keväänä
kulunut 25 vuotta ja tämän Taivaskallion
muistopaaden pystyttämisestä seitsemän
vuotta. Laskiessamme paadelle sinivalkoiset
kukat muistamme sitä työtä, jota te pikkulotat
ja sotilaspojat olette tehneet Suomen hyväksi.
Me muistamme myös toimintansa lopettanutta
veljeskiltaamme Traditionsgillet för Mellannylands soldatgossar och flicklottor rf ja
yhteistyötä sen kanssa.

Puheenjohtaja Hannu Saloniemi puhuu
muistopaaden äärellä.

Det har förflutit 25 år sedan vårt gille grundades och sju år sedan minnesstenen på Himmelsberget restes. Då vi nedlägger blommor vid stenen minns vi det arbete som ni flicklottor och
soldatgossar gjorde för vårt land. Vi kommer också ihåg vårt brödragille Traditionsgillet för
Mellannylands soldatgossar och flicklottor och samarbetet med dem. Minnesmärket är ett
utmärkt exempel på att med gemensam verksamhet får vi mer till stånd. Tillsammans har vi
varit mera.
Muistopaasi on erinomainen esimerkki siitä, että yhdessä toimien olemme aina enemmän.
Toivotan teille kaikille virkistävää syyskautta kiltamme toiminnassa ja suotuisia tulevia
päiviä. Jag önskar alla en inspirerande höst i vårt gilles verksamhet och gynnsamma dagar
framdeles.
Hannu Saloniemi
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Kilta järjestäytymässä muistotilaisuuteen Taivaskalliolla. Vasemmalta Hannu Saloniemi, Mårten
Holmberg, Jorma Kari, Jarmo Korhonen, Heikki Hälikkä ja Kaarlo Männistö.

Perinnepäivän tilaisuus päättyi yhteiseen kahvihetkeen.
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Sotilaspoikien perinneliiton liittokokous Porvoossa
Sotilaspoikien perinneliiton 26. liittokokous pidettiin 23.8.2018 Porvoossa ammattiopisto Amiston, Armi
Kuuselan mukaan nimetyssä Armi-auditoriossa. Paikalla oli kahdenkymmenenkahden killan edustajat.
Liiton puheenjohtajan Hannu Luotolan avattua kokouksen puheenjohtajaksi valittiin opetusneuvos Erkki
Nieminen Porvoosta.
Toimintakertomuksessa vuodelta 2017 todettiin, että kiltaan kuului 28 jäsenkiltaa, joissa oli jäseniä 4 306
henkilöä. Vuoden 2017 tuloslaskelma, joka esitetiin valitettavan yhteenvetomaisesti, osoitti 10 570 euron
ylijäämää. Taseessa oli 23 000 euron varaus historiankirjan tuottamiseen. Kirjan on määrä ilmestyä vuonna
2021 liiton 30-vuotisjuhlan merkeissä. Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmaksuksi vuodelle
2019, jäsenmaksu on edelleen 12 euroa ja puolisojäsenen osalta 6 euroa. Sotilaspoikalehti, päätoimittajana
Pentti Ruohotie, ilmestyi neljästi 4 800 kappaleen painoksena. Sen kustannukset olivat 26 857 euroa.
Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2019–2021 yksimielisesti edelleen nykyinen puheenjohtaja Hannu Luotola. Hallituksen jäsenmäärää pienennettiin kuuteen varsinaiseen jäseneen. Uudeksi
jäseneksi valittiin Tapio Huhtanen Porista. Hänen lisäksi hallitukseen kuuluvat jäseninä Juha Eronen, Mikko
Temisevä, Viljo Hokkanen, Mårten Holmberg ja Eino Tenhunen.
Liittokokous ei tehnyt muutoksia vuonna 2016 hyväksyttyyn ja vuoteen 2025 asti ulottuvaan strategiaan.
Vuoden 2019 liittokokous pidetään Kajaanissa 15.–16.8.2019. Kokouksen jälkeen esitettiin Myrskyfilmi
Oy:n toteuttama elokuva ”Isänmaan puolustajat – Sotilaspojat ja lottatytöt”.
Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen Perinnekilta juhli 25 vuoden merkkipaaluaan buffetillallisen
ja lukuisten puheiden merkeissä. Kun kello 17.30 alkaneen tilaisuuden päätöskahvin tarjoilu alkoi vähän ennen iltakymmentä, sain jälleen kerran ihailla pikkulottien ja sotilaspoikien uskomatonta sitkeyttä.
Hannu Saloniemi

EU:n uusi tietosuoja-asetus
EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018 ja se koskettaa kaikkia henkilörekistereitä
ylläpitäviä yhdistyksiä. Asetuksen tarkoittama rekisterin pitäjä on kiltamme jäsenten osalta Sotilaspoikien perinneliitto ry, sillä Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan jäsenrekisteriä hoidetaan liitossa. Kiltamme jäsenasioiden hoitaja toimittaa liiton jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot. Sotilaspoikien perinneliiton jäsenrekisteristä ilmenee jäsennumero, nimi, postiosoite
ja syntymäaika. Rekisterissä on myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli ne on ilmoitettu.
Rekisterissä on kiltaan liittymispäivä viime vuosina liittyneiden osalta. Kun liitto uusi jäsenrekisterinsä, vanhojen jäsenten liittymispäiväksi tuli rekisteriin 1.1.2015. Rekisterissä on tieto siitä, onko jäsen
sotilaspoika, pikkulotta tai kannattajajäsen.
Pyydämme ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot edelleen jäsenasioiden vastaavalle Marika Porrakselle, jotta rekisteri pysyy ajan tasalla. Voit halutessasi kysyä, mitä tietoja sinusta on tallennettu
rekisteriin. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.
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Helsinki 1917–1918
Syksyn esitelmäkauden avasi filosofian tohtori Samu Nyström erinomaisen mielenkiintoisella esitelmällään.
Samu Nyström on historiantutkija ja kaupunkihistorioitsija. Hänen tutkimusalojaan ovat
kaupunkihistoria yleisesti, mutta myös terveydenhuollon historia ja sivistyshistoria. Erityisesti hän on tutkinut ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan tapahtumia
Helsingissä. Niinpä väitöskirja oli Poikkeusajan elämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset
maailmansodassa 1914–1918. Nyström käsitteli helsinkiläisten elämää ja selviytymiskeinoja maailmansodan ja sisällissodan vaikeina vuosina. Väitöskirjasta on ilmestynyt
tietokirja Helsinki 1914–1918. Toivon, pelon ja sekasorron vuodet (Minerva 2013).
Useimmat meistä muistavat viime sotien koettelemukset pommituksineen ja ruokajonoineen. Erityisen ankarasti sota-aika koetteli karjalaisia ja myöhemmin Lapin asukkaita. Kuitenkin Suomi oli 1939–1945 tyystin eri maa kuin ensimmäisen maailmansodan
ja oman sisällissotamme aikaan. Venäjän vallankumouksen seurauksena 1917–1918
syntynyt poliittinen sekasorto ja sota jakoivat maan kahtia monella eri tavalla. Harvat
muistavat, että maantieteellisesti vain eteläinen Suomi Pohjanmaalta Savo-Karjalaan oli
varsinaista sotatoimialuetta. Pohjois-Suomi oli valkoinen, etelä isoine kaupunkeineen ja
teollisuuspaikkakuntineen oli punaisten vallassa. Elintarvikepula ja säännöstely koskivat
koko maata, mutta nälkä vallitsi etelän kaupungeissa. Helsinki oli maan ainoa suurkaupunki ja täällä oli myös suurin hätä. Vuonna 1917 hallituksella ei ollut järjestyksenpitoon
armeijaa eikä poliisia, joten mellakat ja anarkia aiheuttivat pelkoa. Pelkoa lisäsivät myös
riehaantunut venäläinen sotaväki ja huhut.
YLE Radio 1 on tehnyt (2014) kolmiosaisen ohjelmasarjan Helsinki ensimmäisessä
maailmansodassa, joka pohjautuu Samu Nyströmin väitöskirjaan. Tarkistin juuri, että se
on yhä kuunneltavissa Yle Areenassa. Se löytyy sarjan nimellä. Kuuntelin ohjelman aikoinaan ja nyt vielä kertasin. Voin todella lämpimästi suositella, sillä vaikeasta asiasta on
tehty oikealla tavalla helposti ymmärrettävä ja kiinnostava ohjelmasarja, jonka osat ovat
1/3 Pelkoa, pimeyttä ja kadonneita silakoita, 2/3 Kuohuntaa, kapinointia ja säännöstelyä
3/3 Sisällissotaa, saksalaisia ja orastavaa toivoa.
Nyström on muutenkin kunnostautunut historian popularisoijana. Hän on kotisivullaan
kuvannut itseään akateemiseksi sekatyöläiseksi ja historian matkasaarnaajaksi. Hän toimii Helsingin yliopistossa Suomen ja Pohjoismaiden historian dosenttina. Opetus- ja
tutkimustyön lisäksi hän on tietokirjailija, historian tietoviestijä ja esitelmöitsijä. Hän on
tehnyt useita radio-ohjelmia ja jopa teatterikäsikirjoituksia. Uusin kirja on yhdessä Jörn
Donnerin kanssa julkaistu Helsingin kollektiivinen päiväkirja ”Ihmeellinen on nyt maailman meno” – Helsingin päiväkirja sekasorron ajalta 1917–1918 (Otava 2017) ja ”Märklig
är nu världens gång” – Kollektiv Helsingforsdagbok 1917–1918 (Schildts & Söderströms
2017).
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Tarkastin Helmet-tiedostosta, että
eri kirjastojen hyllyistä löytyvät
edellä mainittujen lisäksi ainakin
seuraavat Samu Nyströmin teokset. Kiinnostavaa kaupunkihistoriaa.
Stadin tabis sata vuotta, Helsingin
pelastuslaitos, 2005.
Oodi sivistykselle: Helsingin
työväenopisto 100 vuotta,
Minerva, 2014.
Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita: kävelyretkiä Euroopan historiaan, Kirjapaja, 2017.
Helsinki 1945: pääkaupunki ja
rauha Laura Kolben kanssa,
Minerva, 2015.
Helsinki 1918: pääkaupunki ja
sota Laura Kolben kanssa,
Minerva, 2008.
Vapaus, terveys, toveruus: lääkärit
Suomessa 1910–2010, Fennomed
Oy, 2010.
Samu Nyström on aloittamassa
sota-ajan Helsinkiä koskevaa
tutkimusta. Hän on kiinnostunut
aiheeseen liittyvistä muistelmista,
valokuvista ym. Tämän hän toi
esiin myös esitelmänsä päätteeksi. Tässä tutkimuksessa
jokainen teistä, jolla on muistoja
Dos. Samu Nyström.
ja dokumentteja tuon ajan Helsingistä, voisi auttaa tutkijaa. Olen
huomannut, että monet kiltamme jäsenet vähättelevät omia kokemuksiaan ajattelematta, että
lapsuus-, nuoruus-, koulumuistot ja arkiset tapahtumat tuolta ajalta ovat materiaalia, josta tutkijat ovat kiinnostuneita. Voitte ottaa suoraan yhteyttä tutkijaan. Hänen yhteystietonsa löytyvät netissä hänen kotisivuiltaan, mutta tarvittaessa myös minä voin toimia yhteyshenkilönä.
Marika Porras
Lähteet: Samu Nyströmin kotisivut sekä Wikipedian Samu Nyström -artikkeli.
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Syksyn ensimmäisen esitelmätilaisuuden alussa 5.9. Killan puheenjohtaja Hannu Saloniemi ojensi
Jorma Karille kevätkokouksessa myönnetyn pronssisen ansiomitalin.

Kiltalaisia munkkikahvitauolla. Vasemmalta Mårten Holmberg, Seija Hällström, Teuvo
Ljungberg, Ros-Mari Ljungberg, Kalevi Aalto, Olli Sorvettula, Jorma Kari, Marika Porras ja
Jorma Kuokka.
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UUDENMAAN LOTTAPERINNEYHDISTYS RY
Kokoukset pidetään Kampin palvelukeskuksessa, Ravintolassa, Salomonkatu 21 B alataso, keskiviikkoisin,
ellei ohjelmassa toisin mainita.
SYKSY 2018
ke 26.9. klo 16

Suomen tuki Viron itsenäistymiselle – ei sanoin vaan teoin, filosofian tohtori
Heikki Rausmaa.

la 6.10. klo 14

Liittokokous ja Lottaperinnepäivä yhdistyksemme emännöimänä Helsingissä.

la 6.10. klo 18

Lottailtamat ja yhteislaulu hotelli Presidentissä.

su 7.10. klo 10

Messu Temppeliaukion kirkossa, saarnaa pappi Marianne Heikkilä, liturgina
kirkkoherra Auvo Naukkarinen, Sibelius-lukion kamarikuoro esiintyy. Bussikuljetus
Temppeliaukion kirkolta Santahaminaan, jossa olemme Puolustusvoimain vieraina.
Lottaperinnepäivään kuvallinen henkilökortti tai passi mukaan henkilöllisyyden
tarkistusta varten. Jos tulet Santahaminaan omalla autolla, rekisterinumero annettava
ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä.

klo 12.30
klo 14

Lounas Santahaminassa Juhlasalirakennuksessa.
Lottaperinnepäivän pääjuhla Juhlasalirakennuksessa. Paluukuljetus keskustaan
lähtökahvien jälkeen.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Auni-Leila Eulenberger 4.9.2018 saakka.
Puh. 0400 657688.

ke 31.10. klo 16

Kunnossa kaiken ikää, toimintaterapeutti Anneli Willman.

ke 28.11. klo 16

Yhteislaulutilaisuus Temppeliaukion kirkossa.

ti 6.12.

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

klo 10

ke 12.12. klo 16

Pikkujoulu, yhdistys tarjoaa kahvit.

TAMMIKUU 2019
ke 30.1. klo 16

Ajankohtaista lääkeasiaa. Apteekkariliitto, toimitusjohtaja Merja Hirvonen.
Mahdollisuus kysyä myös lääkityksestä.

ke 27.2. klo 16

Vuosikokous.

KUNTOUTUS

Lottien ja pikkulottien kuntoutus- ja virkistyskurssitoiminta jatkuu. Tietoja saa Riitta
Rainiolta, Schybergsonintie 1 A, 00570 Helsinki,
puh. 050 5599141, riitta.rainio@elisanet.fi
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UUDENMAAN LOTTAPERINNEYHDISTYS
Kuntoutustietoa yhdistyksen jäsenille
Uudenmaan lottaperinneyhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain kuntoutusta. Lotta Svärd Säätiö vastaa
yhdistyksemme kuuluvien lottien ja pikkulottien avokuntoutuksesta sekä henkisen ja fyysisen vireyden kursseista aiheutuneista kustannuksista.
Avokuntoutus
Lotilla on mahdollisuus päästä Lotta Svärd Säätiön tukemaan yhdistyksemme järjestämään avokuntoutukseen kerran vuodessa ja pikkulottien joka toinen vuosi. Avokuntoutukseen tullaan omatoimisesti. Siihen
kuuluu 14 kuntoilukertaa, yleensä kaksi kertaa viikossa. Kuntoilukerrat sisältävät kuntosali-, tasapaino- tai
vesijumppaharjoitteita noin tunnin verran kerrallaan. Lisäksi jokainen saa yhden jalkahoidon ja kaksi hierontakertaa. Jokaisen liikuntakerran jälkeen nautitaan yhteinen lounas.
Viime vuosina avokuntoutus on järjestetty Helsingissä Asumispalvelukeskus Wilhelminassa. Seuraava
avokuntoutus on tarkoitus järjestää syksyllä 2018.
Henkisen ja fyysisen vireyden kurssit (HFV-kurssit)
Lotat ja pikkulotat voivat osallistua yhdistyksemme järjestämään ja Lotta Svärd Säätiön tukemaan HFVkurssille joka vuosi. HFV-kurssi järjestetään kuntoutuslaitoksessa tai vastaavassa. Kurssi kestää kolme
päivää ja kaksi yötä. Ohjelma ja liikunta on suunniteltu ikäihmisille sopivaksi. Ateriat ovat runsaat. Yhdistys
järjestää bussikuljetuksen kuntoutuslaitokseen.
HFV-kurssille voivat osallistua omalla kustannuksellaan yhdistyksemme jäsenen omainen, saattaja tai
ystävä. Myös yhdistykseen kuulumattomat lotat ja pikkulotat voivat vuosittain osallistua HFV-kurssille Lotta
Svärd Säätiön kustannuksella.
Kuluvana vuonna on tarkoitus järjestää HFV-kurssi alkusyksystä.
Tarkempia tietoja Uudenmaan lottaperinneyhdistyksen järjestämistä kuntoutuksista antaa Riitta Rainio,
sähköposti: riitta.rainio@elisanet.fi ja puh: 050 5599141. Hänelle myös ilmoittaudutaan joko avokuntoutukseen tai HFV-kurssille.
Lotta Svärd Säätiön kuntoutukset ja avustukset
Uudenmaan lottaperinneyhdistys ei järjestä laitoksissa tapahtuvaa kuntoutusta. Näihin kuntoutuksiin haetaan
avustusta suoraan Lotta Svärd Säätiöltä. Lisätietoja antaa Vanamo Määttä, sähköposti vanamo.maatta@lottasaatio.fi tai puh: 09 47702886.
Lotta Svärd Säätiö myöntää hakemuksesta avustusta terveydenhoidollisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi
silmälasit, hammashoito hakijan taloudellisesta tilanteesta riippuen. Lisätietoja saa Heli Niemelältä, sähköposti: heli.niemela@lottasaatio.fi tai puh: 09 47702881.
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PIKKULOTAT MUKAAN UUDENMAAN
LOTTAPERINNEYHDISTYKSEN TILAISUUKSIIN
Kiltamme pikkulotille ja muille asiasta kiinnostuneille julkaistaan Kiltaviestissä ajoittain Uudenmaan
lottaperinneyhdistyksen tiedotteita sekä toimintakalenteri. Kiltamme on nimennyt minut yhdyshenkilöksi pikkulotta-asioissa ja pyrin pitämään yhteyttä lottaperinneyhdistykseen osallistumalla tilaisuuksiin.
Kovasti siellä toivottaisiin, että pikkulotat aktivoituisivat osallistumaan toimintaan. Usein myös muistutetaan, että Lotta Svärd Säätiön tukema kuntoutus kuuluu myös pikkulotille.
Ottakaa reippaasti yhteyttä minuun, jos kiinnostaa lähteä tutustumaan johonkin tilaisuuteen, mutta yksin
lähteminen ei houkuta. Yhteystietoni löytyvät lehden takasivulta.
Marika Porras

TOIMINTAA SYYSKAUDELLA 2018
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00

Keskiviikko 17.10.

Saksan kenraali Suomen päämajassa 1941–44.
Professori Pekka Visuri.

Keskiviikko 7.11.

Ankarat vuodet musiikissa – sota-ajan tunnelmia.
Seppo Hovi haitareineen.

Perjantai 23.11.

Killan syyskokous Huom.! Päivämäärä muuttunut.
Katso erillinen kutsu.

Lauantai 1.12.

Killan pikkujoulu. Huom.! Päivämäärä muuttunut.
Katso erillinen ilmoitus.

Torstaina 6.12.

Lipunnosto Tähtitorninmäellä kello 9.00.
Kokoontuminen kello 8.45. Isot kunniamerkit.
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Syysretki kulttuurikeskus Sofiaan
Syysretki suuntautui upeassa intiaanikesän auringossa Kallvikiin Sofiaan, ortodoksiseen kulttuurikeskukseen. Ajaminen noin kilometrin mittaisella Kallvikintiellä valtavalla turistibussilla oli kuljettajalta melkoinen taidonosoitus, sillä vaativuuskerroin on maksimoitu tien parannus- ja uudelleenrakennustöillä. Siellä oli erikokoista konetta ja ajoneuvoa erityisen kapean
tien täytteenä. Kulttuurikeskus Sofian alueella tilaa muun muassa paikoitukseen on runsaasti.
Perillä meidät otti vastaan Sofian markkinointipäällikkö Mikko Oranen, joka esitteli meille
Sofiaa sekä pienoismallin ääressä että Pyhän Viisauden kappelissa.
Matkalla monet aprikoivat, olisiko kohteemme entinen Osuuspankkiopisto, ja olihan se.
Osuustoiminnallisen Gebhard-opiston rakentamisen suunnittelu alkoi vuonna 1957 ja jo
seuraavana vuonna valmistui ensimmäinen rakennus. Lisää rakennuksia valmistui 1963 ja
1980. Nimi muuttui 1970 Osuuspankkiopistoksi. Syyskuussa 2006 Suomen ortodoksisen
kulttuurikeskuksen säätiö osti kiinteistön OP-ryhmältä.
Kulttuurikeskus Sofian tarina alkoi vuonna 2000, jolloin perustettiin Suomen ortodoksisen kulttuurin tuki ry, joka vuonna 2004 perusti Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen
säätiön. Säätiön tehtävä oli kulttuurikeskuksen toiminnan suunnittelu ja sopivien tilojen
löytäminen. Kun Kallvikin tilat saatiin, voitiin operatiivinen toiminta aloittaa vuoden 2007
alussa, ja 25.5.2007 arkkipiispa Leo vihki Pyhän Viisauden kappelin. Keskuksen virallinen
avajaisseminaari ja kirkollinen vihkiminen toimitettiin helmikuussa 2008.
Pääkaupunkiseudulla ortodoksisen kulttuurin ja perinteen vaalimiseen tarkoitetulle kulttuurikeskukselle oli sosiaalinen tilaus. Suomen sisäinen rakennemuutos oli tuonut valtaosan
ortodokseista Etelä-Suomeen, mutta ortodoksiset kulttuurikeskukset sijaitsivat Kuopiossa ja
Heinävedellä. Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius johti näkyvästi
keskustelua uuden kulttuurikeskuksen tarpeesta. Hän on kulttuurikeskusta ylläpitävän säätiön
hallituksen puheenjohtaja. Hallitukseen kuuluu jäsenenä myös Helsingin piispa, emerita Irja
Askola.
Sofia toimii ortodoksisessa hengessä ja on aktiivinen ekumeenisessa ja kansainvälisessä
vuorovaikutuksessa. Se palvelee kulttuuria ja hiljentymistä, mutta toimii myös täyden palvelun kokoushotellina. Yksi rakennus toimii huoneistohotellina. Lisäksi yhdessä rakennuksessa
on senioriasuntoja. Päärakennuksen tiloissa on jatkuvasti vaihtuvia taidenäyttelyitä. Nyt juuri
siellä on esillä teoksia piispa Ambrosiuksen kokoelmista. Keskuksessa järjestetään taidetapahtumia ja kulttuuriseminaareja sekä ikonimaalaus- ja mosaiikkikursseja. Toimintaa rahoittaa kulttuurikeskuksen säätiö. Merkittävä tulolähde muodostuu hotelli- ja ravintolatoiminnasta sekä vuokrista.
Pyhän Viisauden kappeli on avoinna kaikille arkisin rukousta ja hiljentymistä varten. Palvelukset ovat arkisin klo 8.30 ja 17.00. Lisäksi viikko-ohjelmassa on Jeesuksen rukous -palvelus tiistaisin ja Akatistos Jumalansynnyttäjälle torstaisin. Akatistos on hymni tai rukous
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jollekin Pyhän Kolminaisuuden persoonalle tai jollekin pyhälle henkilölle, kuten Sofiassa.
Liturgia toimitetaan pääsääntöisesti torstaisin ja lauantaisin.
Ensimmäisenä vierailijan silmiin osuu lattia, joka on kuin keskenjäänyt mosaiikki. Suuri osa
on hyvin kaunista ja värikästä bysanttilaista mosaiikkikuviointia, mutta osassa näkyy vain
piirroshahmotelma siitä, mitä olisi saattanut olla. Mikko Orasen esittelyssä selvisi, että lattia on kotoisin Helsingin kaupungin taidemuseossa vuonna 2006 olleesta Athosvuoren taideaarteita esitelleestä näyttelystä. Se on siis replika, johon on tarkasti jäljennetty Athosvuoren
keskuskirkon lattiamosaiikkia. Ikivanhoja kohteita ei nykyään restauroida täydelliseksi oletetuksi, jos alkuperäisestä teoksesta ei tutkimuksella varmuutta saada. Lavastekin siis toteutti
hyvää tutkimustapaa. Näyttelyn päätyttyä ”lattia” olisi päätynyt hävitettäväksi, mutta joku
viisas keksi pyytää sen Pyhän Viisauden kappeliin. Museo luonnollisesti mielihyvin luovutti
sen arvokäyttöön.
Seuraavaksi saimme omakohtaisen kokemuksen rukoustuolissa istumisesta. Tuolien rakenne
hämmensi ja arvailimme niiden käyttötarkoitusta. Ortodoksisessa palveluksessa seisotaan.
Jos ei kykene seisomaan, saa toki tuolin. Nämä tuolit eivät muistuttaneet tavallista istuinta;
selkänoja sekä käsipuita vastaavat osat olivat hyvin korkeat. Osa istuimesta nousi ylös. Ne
ovat jonkin luostarin kirkossa olleet rukoustuoleina munkeille, jotka saattavat osallistua jopa
kuusi tuntia kestäviin palveluksiin. Mikko Oranen näytti, miten niissä seistään kainaloiden
varassa ”roikkuen”. Kädensijat ovat kuin kainalokepit. Ne tukevat, kun omin jaloin ei enää
jaksa seistä. Seistessä istuin on kätevästi ylhäällä, mikä helpottaa selän tukemista tuolin takaosaan.
Ortodoksikirkot ovat ylenpalttisen värikkäitä ja rikkaasti kullattuja. Vanhoissa kirkoissa
seinät, lattiat, katot ovat mosaiikkien ja freskojen koristamia. Ikonostaasi erottaa kirkossa
alttarin muusta kirkkotilasta. Alttarille on pääsy vain papeilla ja muulla jumalanpalvelusta
suorittavalla henkilöstöllä. Taannoin syntyi ankara oppiriita arkkipiispa Leon ja metropoliitta
Ambrosiuksen välille, kun Ambrosius ekumenian hengessä kutsui piispa Irja Askolan alttarille. Piispa Irjan sukupuoli oli suurempi este kuin vääräoppisuus.
Ikonostaasi rakentuu hierarkkisesti aiheen perusteella. Ikoneista pyhimmät kuvaavat
Vapahtajaa. Niissäkin on arvojärjestys, jonka ymmärtämistä maallikon on turha yrittää. Pelkkä sormien asento tai viitan poimujen määrä erottaa. Ikoneilla on ikivanha traditio, jota nykyisessä ikonitaiteessa voidaan varovasti varioida, mutta säännöstöä on kuitenkin noudatettava.
Ikonostaasi rakentuu aina siten, että keskellä on pyhin, seuraavaksi Jumalansynnyttäjä-ikoni,
arkkienkelit, apostolit ja muut pyhät henkilöt. Jos kirkko saa esimerkiksi lahjoituksena arvokkaan ikonin, se johtaa ikonostaasin uudelleen järjestämiseen. Sofiassa on varsin näyttävä
ikonostaasi. Siihen kuuluvat muun muassa Tullihallituksen lahjoittamat Venäjältä salakuljetetut ja takavarikoidut ikonit. Muilla seinillä on runsaasti taidetta, jota on saatu lahjoituksina
sekä ilmeisesti myös kurssitöinä. Mikko Orasen esitys oli mielenkiintoinen, mutta aikataulu
pakotti lähtemään seuraavaan kohteeseen. Vielä ulkona kiinnittyi huomio suurikokoiseen
seinämosaiikkiin, joka on valmistunut vuonna 2017. Se on serbialaisen Mirko Cetkovicin
Jouluikoni. Mirko Cetkovic on nuoren polven johtavia mosaiikkitaiteilijoita. Hän on vieraillut useita kertoja Sofiassa, missä hän on perehdyttänyt suomalaisia mosaiikkitaiteilijoita ja
myös vasta-alkajia mosaiikkitaiteen traditioon sekä teoriassa että käytännössä.
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Mikko Oranen esittelee Pyhän Viisauden kappelin ikonostaasia.

Rukoustuolien korkeat ”käsinojat” antoivat seisojalle tukea tunteja kestävän
palvelun aikana. Istuinlevy pidetään palveluksen aikana ylös nostettuna.
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Mikko Oranen selostaa pienoismallin avulla kiltalaisille Kulttuurikeskus Sofian
toimintaa.

Aika ei sallinut tutustua mielenkiintoiseen ympäristöön. Kallvikinniemi on Punkaharjua ja
muita Etelä-Suomen harjumuodostelmia muistuttava jääkauden aikana muodostunut soraharju, jonka mäntyvaltainen puusto on osin yli 200 vuotta vanhaa. Puita suojellaan erityisen
huolellisesti, sillä kyseessä on Natura-alue. Lähistöllä on kaksi erityistä luonnonsuojelualuetta erikoisen kasviston sekä lintujen pesinnän suojelemiseksi. Ei siis ihme, ettei Sofiaan
vievää tietä voida leventää, vaan rakennetaan muutamia ohituspaikkoja. Kaikki tietä vierustavat puut on huolellisesti suojattu, jotteivät tekeillä olevat tietyöt pääse niitä vahingoittamaan. Tästä syystä paluumatkasta muodostui seikkailu. Tien tukki iso työkone sekä vastaantuleva autojono. Pääsimme lopulta jatkamaan matkaa, mutta aikataulu petti niin pahasti,
ettemme enää päässeet toisena kohteena olevaan Vuosaaren Merimieskirkkoon. Matka siis
päätyi Herttoniemeen lounaalle tuttuun ravintola Fressiin.
Joukossa oli muutama henkilö, joille Kallvikin tienoot olivat tuttuja jo nuoruudesta. Yksi retkeläinen oli jopa ollut jo samana päivänä aamupalveluksessa. Useimmat meistä päivittelivät,
ettei tällaisestakaan luonnonihanuudesta ole aikaisemmin tiennyt. Nyt, kun tie on tuttu, sinne
kannattaa mennä ajan kanssa luontoretkelle tai muuten vain viihtymään. Maasto on helposti
käveltävää kangasta. Ilmaisia parkkipaikkoja on runsaasti Sofiassa. Jos kaipaa kahville tai
lounaalle, on Sofiassa A-oikeuksin palveleva ravintola tai lobbybaari. Välttämättä ei tarvitse
käyttää omaa autoa, sillä Sofiaan pääsee kätevästi myös julkisilla kulkuneuvoilla.
Vuosaareen pääsee metrolla tai esimerkiksi bussilla 560 Myyrmäestä Vuosaaren metroasemalle. Metroasemalta Sofiaan kulkee bussi 816.
Meillä oli taas mielenkiintoinen retkikohde, ja vaikka toinen kiinnostava kohde jäi näkemättä, ei harmita yhtään. Kaikkien mukanaolijoitten seura virkisti taas – kuten aina.
Marika Porras
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Jorma Aittasalmi, Hannes Bergenheim, Yngve Helvamo, Jaakko Isotalo,
Timo Kareoja, Rolf Keturi, Niilo Mikkonen, Paavo Rinkineva ja Veikko Ylitervo.
Tuhatmuotoisen elämän laulu,
tuhatkasvoisen kohtalon –
sama kuitenkin ajasta aikaan
kuin kierto auringon,
yks, yhteinen kaikelle sille,
mikä syntyy ja häviää.
Sävel vaihtuu ja laulajat, mutta
ei katoa laulu, se jää.

Se on tietäjälaulu: siitä
oman kohtalos kuulla voit.
Se on vaelluslaulu, jossa
sinä itse mukana soit.
Elit nyt tai vuostuhat sitten
tai vielä et syntynytkään,
olit ihminen, puu tai perho
laps tähden muun tai tään.
Uuno Kailas

Laulu ja elämä. 1933

MERKKIPÄIVIÄ
90 VUOTTA
Sandström Ethel
Kankkunen Ilpo
Tuisku Väinö
Riisalo Olavi

85 VUOTTA
10.10.2018
25.10.2018
19.11.2018
24.12.2018

Ylä-Kotola Olavi
Riikonen Raimo
Mäkelä-Korpi Katri

02.10.2018
09.10.2018
24.10.2018

60 VUOTTA
Metsola Tapio
Kuningas Kristiina
Tänään tässä,
huomenna ei.
Säkeet pienet
tuuli vei.
***

01.10.2018
19.12.2018
Mikä purona,
mikä jokena
– kaikki mereen.
***

Vasta illansuussa huomataan,
mitä päivä toikaan
mukanaan.
***
Vain kukonaskel,
sanottiin,
kuitenkin
niitä useita otettiin.
***

Kun vuorelle nousee
ja katsella saa
allansa maisemaa avartuvaa
ja kuunnella kesätuulen
raikasta huminaa
sekä vuoripuron hiljaista solinaa,
voi hetken olla onnellinen.
Kun sitten alas on laskeutunut,
niin pian on takaisin halunnut.
***
Raimo Berkan
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Minirunot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN
WÄHÄJOULUJUHLA

Kiltamme perinteikäs ja suosittu wähäjoulujuhla vietetään
lauantaina 1.12.2018 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 tullessasi jotain arpajaisia varten.

Ilmoittautuminen on tärkeää ja
se on tehtävä viimeistään 24.11.2018 mennessä:
Kaarlo Männistölle puh. 050 568 0776
tai
Hannu Saloniemelle puh. 0400 70 1533.
Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 1.12. kello 15.30.
Takaisin Rautatientorille bussi lähtee kello 19.30.

Tervetuloa kaikki iloiset sotilaspojat ja lottatytöt!
Kutsu koskee myös Sotilaspojat 1941–1944 ja
Entisen Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor jäseniä.
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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 1/2018

Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi
Killan tilinumero:
FI94 4055 0016 6236 92

Jäsenasiat/Osoitteenmuutokset:
Marika Porras
Korvatunturinpolku 5 A26, 00970 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

