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Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin
ohjelmamuutoksiin.
Niistä ilmoitetaan, jos se on mahdollista.

Viro, Suomi ja puolustuspolitiikka
Maanpuolustus –lehdessä n:o 96/2011 on Jyrki Iivosen tekemä haastattelu, johon
tämä kirjoitus perustuu. Haastattelun kohteena oli Viron puolustusministeri Mart
Laar, filosofian tohtori ja tutkija. Haastattelun perusteella on houkuttelevaa ja
helppoakin tehdä vertailuja Viron ja Suomen puolustuspolitiikan välillä. Vertailuja voin
kuitenkin tehdä vain suurista linjoista, jotka ovat kansalaisten tiedossa Suomessa.
Mart Laarin mukaan Viron kansallisen puolustuksen perusta nojaa kahteen pilariin:
Naton jäsenyyteen ja alkuvaiheen itsepuolustuskykyyn. Nämä pilarit muodostavat
yhdessä uskottavan pelotteen. Viron sotilaallinen puolustus toteutetaan tarvittaessa
Naton kollektiivisena puolustusoperaationa Pohjois‐Atlantin sopimuksen kuuluisan
viidennen artiklan mukaisesti.
Laar kertoo, että Virolla on tänään selkeä näkemys siitä millaiselta Virolle sopivan
puolustussuunnittelumallin tulisi näyttää. Siinä otetaan huomioon Viron erityispiirteet
pienenä valtiona, mutta myös yhteensopivuutta koskevat vaatimukset liittolaisten
kanssa yhteisten arvojen puolustamiseksi.
Vuonna 2009 hyväksytyssä, vuoteen 2019 ulottuvassa sotilaallisen puolustuksen
kehittämissuunnitelmassa esitetään pitkän tähtäimen strateginen katsaus Viron
puolustamisesta. Yksi pääprioriteeteista siinä on lisätä investointeja komento‐ ja
ohjausjärjestelmiin, tiedusteluun, valvontaan sekä kommunikaatiojärjestelmiin
seuraavan neljän vuoden aikana.
Viro – Nato
Ämärin lentokenttä on suurin ja nopeimmin toteutettu Naton rahoittama projekti sen
uusissa jäsenmaissa kertoo Mart Laar. Tukikohta saavuttaa perusvalmiuden vuonna
2012.
Naton kyberpuolustusyhteistyökeskus Tallinnassa on yksi Viron kaikkein
tärkeimmistä turvallisuuspoliittisista aloitteista Natossa. Laitoksesta on tullut
tunnettu kyberturvallisuuskeskus myös Naton ulkopuolella toteaa Laar.
Tiesimme tarkkaan, mitä ja miksi meidän on Nato‐jäsenyydellämme tarkoitus
saavuttaa. Olen melko varma siitä, että olemalla liittokunnan jäsen Viro ei ole koskaan
ollut yhtä turvallinen kuin tänään. Tiedämme neuvostomiehityksen vuosien pohjalta,
kuinka arvokasta vapaus on hän toteaa haastattelussa.
Hän korostaa sitä tosiseikkaa, että Viro toimii tällä hetkellä jo toista kertaa Naton
yhteyssuurlähetystönä Helsingissä.
Suomi näyttää tosiasiassa olevan ”ulkopuolinen” Natossa. Suomi ei kuulu läheskään
kaikkiin Naton yhteistyöorganisaatioihin. Suomi ei ole läheskään yhtä yksimielinen
puolustuspolitiikan isoista kysymyksistä kuin Viro. Meillä lienee ainoastaan
allekirjoittamaton valintaoikeuden käyttö.
Olli Sorvettula

Sotilaspoikien ja pikkulottien muistopaaden paljastustilaisuus
25.8.2011 Taivaskalliolla Käpylässä
Pitkään jatkunut työrupeama oli päättynyt. Muistopaasi oli kiinnitetty kallioon,
kaarelle, joka muodostuu entisen ilmatorjuntapatterin rakenteista.
Sijaintipaikka on paras mahdollinen Taivaskallion laella. Pronssilaatta, jonka
teksti on kaikille tuttu, oli kiinnitetty edellisenä päivänä taidokkaasti kiven
harmaaseen graniittiin.
Ilmojen haltija oli meille suosiollinen. Aurinko paistoi ja leppeä tuuli viilensi
juhlapaikkaa. Paaden läheisyyteen oli pystytetty yleisöteltta, jonka suojaan oli
asetettu istuimia yleisöä varten. Sotilaskotisisarten tarjoiluteltta kolmine
tarjoilupöytineen sijaitsi puolestaan yleisöteltan läheisyydessä. Juhla‐asuista
yleisöä oli saapunut paikalle runsaasti, noin 150 henkeä. Tilaisuus saattoi alkaa.
Panssarisoittokunta johtajanaan musiikkimajuri PasiHeikki Mikkola aloitti
tilaisuuden soittamalla Artturi Ropen säveltämän Marsalkan hopeatorvet. Esitys
viritti yleisössä hartaan juhlatunnelman.
Kiltojen puheenjohtajien tervehdyssanojen jälkeen apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty toi Helsingin kaupungin tervehdyksen tilaisuudelle. Puhe oli lämmin
ja koskettava. Erityisesti ilahduimme hänen kiitoksistaan, jotka oli osoitettu
sekä sotiemme aikana toimineille sotilaspojille ja pikkulotille että nyt toimiville
perinnekilloille.
Paaden pronssilaatan paljastuksen jälkeen kolme ryhdikästä soittokunnan
trumpetistia soitti kaikuvan fanfaarin muistopaatemme äärellä.
Juhlapuheen piti paljastustilaisuudessa kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Hän
korosti puheessaan erityisesti vapaaehtoisuuden merkitystä
maanpuolustuskoulutuksessa ja maanpuolustustahdon luomisessa. Pieni
Suomen kansa on saanut sen voiman ja tarvittavan yksimielisyyden, jonka avulla
olemme selvinneet äärimmäisen vaikeista tilanteista, juuri voimakkaasta
maanpuolustustahdosta. Hän painotti puheessaan suojeluskuntien ja lottien
ratkaisevaa merkitystä talvisodan mutta myös jatkosodan koko Suomen
kannalta menestyksellisille lopputuloksille. Kenraali Kanninen pitää tärkeänä
sellaisen organisaation olemassa oloa, joka mahdollistaisi vapaaehtoisten
kansalaisten hyödyntämisen palvelemaan niin sotilaallisen maanpuolustuksen
kuin kokonaispuolustuksenkin järjestäytynyttä kokonaisuutta.
Hän palautti paljastustilaisuudessa kuulijoiden mieliin sen, että jo 1942 päästiin
sopimukseen sotilaspoikien käytöstä miehistöpulasta kärsivien
ilmatorjuntajoukkojen täydennyksenä. Tähän liittyi myös siihen asti
aseettomina palvelleiden poikien aseistamisongelma. Toinen ongelma oli se,
ettei vapaaehtoisia poikia ollut riittävästi käytettävissä.

Tänään kunnioitamme erityisesti sotilaspoikien ja pikkulottien esimerkillistä
panosta isänmaan puolustuksessa kenraali Kanninen totesi lopuksi.
Juhlapuheen jälkeen Panssarisoittokunta esitti Frerik Paciuksen sävellyksen
Sotilaspoika.
Meille kaikille tuttu sävelmä kaikui sykähdyttävästi laajalla juhla‐alueella. Esitys
kokonaisuudessaan todisti Panssarisoittokunnan korkeasta tasosta ja sen
johtajan erinomaisuudesta.
Kiltamme jäsenen Jorma Karin lausuttua V.A. Koskenniemen runon Sotilaspoika
juhlaväki lauloi Maamme‐laulun soittokunnan säestämänä ja upseereiden
seisoessa kunnia‐asennossa.
Arvokkaan, hyvin onnistuneen tilaisuuden päätti sotilaskotisisarten järjestämä
kahvitarjoilu.

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty

Puheenjohtajan tervehdyspuhe
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat lotat, sotilaspojat ja pikkulotat, arvoisa yleisö.
Sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnan varhaisimmat vaiheet liittyvät Suomen itsenäisyyden
alkuvuosiin. Silloin viisaat miehet ja naiset ymmärsivät sen, että nuoren itsenäisen kansakunnan
on otettava nuoriso mukaan vapaaehtoiseen, lailliseen maanpuolustustyöhön. Näin tapahtuikin,
syntyi suojeluskuntien poikaosastot ja pikkulottatoiminta alkoi Lotta Svärd yhdistyksen piirissä.
Muodostui nuorisoa henkisesti yhdistävät ja yhteistyöhön kasvattavat yhteisöt,
nyt vakiintuneilta nimiltään sotilaspojat ja pikkulotat. Myös heidän toimintansa päättyi
epäoikeudenmukaisesti sen jälkeen kun aseet olivat vaienneet.
Olimme vuosikymmeniä ympäröivän yhteiskunnan asenteista johtuen pakotettuja vaikenemaan.
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta perustettiin vasta 1993 kun oli
siirrytty varjosta valoon. Kilta on siitä lähtien toiminut virkeästi omia perinteitään vaalien ja
muistiin merkiten.
Kiltamme päätti vuonna 2010 ryhtyä toimenpiteisiin sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta
kertovan muistopaaden pystyttämiseksi pääkaupunkialueelle. Tutkittuamme useita eri
vaihtoehtoja valitsimme sijoituspaikaksi Taivaskallion, jonka laella sijaitsi koko sotiemme ajan
ilmatorjuntapatteri.
Sotateoreetikko Carl von Clausewitz on todennut, että maan pääkaupungin tuhoutuminen luhistaa
koko maan puolustuskyvyn.
Sotilaspojat olivat runsain joukoin mukana ilmatorjunnassa, joka esti Helsingin tuhoutumisen ja
maan puolustuskyvyn romahtamisen. He toimivat tykeillä, tutkilla ja viestitehtävissä. Siksi
muistopaaden oikea paikka on täällä Taivaskallion laella, ”Helsingin katolla”.
Muistopaasi on pystytetty sekä it‐sotilaspoikien että kaikkien Suomen sotilaspoikien ja
pikkulottien sodanaikaisen toiminnan muistoksi. Sen harmaa graniittinen väri kuvaa sodan
harmautta ja kansakuntamme sekä sen nuorison peräänantamattomuutta ja
maanpuolustustahtoa.
Voimme tulevaisuudessa laskea merkkipäivinämme kukkavihkomme oman muistopaatemme
äärelle.
Toivomme myös, että jälkeemme tulevat, toiminnastamme kiinnostuneet nuoret asettaisivat
palavan kynttilän paatemme juurelle jokaisena itsenäisyyspäivänä.
Kiltamme omat voimat eivät olisi riittäneet muistopaasihankkeen toteuttamiseen. Ulkopuolinen
apu ja myötätunto on ollut välttämätöntä tavoitteemme onnistumiselle. Kohdistan kiitokseni
heille kaikille.
Kiitän erityisesti Sotavahinkosäätiötä ja sen puheenjohtajaa vakuutusneuvos Peter Küttneriä
merkittävästä taloudellisesta avusta, joka mahdollisti toiveemme toteutumisen.
Olemme saaneet Helsingin kaupungin rakennusvirastolta kaiken tarvitsemamme avun
edetessämme päämääräämme kohti. Kiitämme virastoa ja sen ystävällistä henkilökuntaa meille
osoitetusta tuesta.
Myös henkinen kannustus on ollut meille merkityksellistä. Sitä olemme saaneet Helsingin
ilmatorjuntarykmentin killan puheenjohtajalta Timo Niiraselta.
Lämmin kiitoksemme.
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat lotat, hyvä yleisö. Olemme iloisia siitä, että olette
saapuneet tilaisuuteemme näin runsain joukoin.
Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi.

Helsingin kaupungin tervehdys
Helsingin kaupungin tervehdyksen muistopaaden paljastustilaisuudessa esitti
Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty. Puhe ansaitsee tulla painetuksi lehteemme
kokonaisuudessaan.
” Arvoisat sotilaspojat ja pikkulotat, sotaveteraanit ja lotat,
hyvät kuulijat.”
Minulla on suuri kunnia tuoda Helsingin kaupungin tervehdys tänne Taivaskalliolle,
sotilaspoikien ja pikkulottien muistopaaden paljastustilaisuuteen. Sotilaspoikien ja
pikkulottien työpanos erityisesti Helsingin ilmatorjunnassa jatkosodan aikana oli
korvaamaton. Olitte merkittävässä roolissa myös kotirintamalla vartiointi‐, lähetti‐ ja
lääkintätehtävissä sekä ruokahuollossa. Kiltanne tekevätkin tärkeää työtä kertoessaan tästä
vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta myös meille nuoremmille sukupolville.
Sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnalla tuettiin lasten ja nuorten henkistä kasvua,
liikuntaharrastuksia ja rehtejä isänmaallisia arvoja. Kerhoiltojen ja retkien lisäksi
sotilaspoika‐ ja pikkulottaosastot osallistuivat aktiivisesti monenlaisiin avustustalkoisiin ja
keräyksiin. Pikkulotat järjestivät myös erilaisia tilaisuuksia sotaorpojen, kummilasten ja
invalidien hyväksi. Kaikki nämä toiminnat tukivat osaltaan kansan jaksamista ja selviytymistä
sotavuosista.
Osalla teistä saattaa olla omakohtaisia muistoja Taivaskalliosta sota‐ajalta. Taivaskalliolle oli
rakennettu jo 1910‐luvulla puolustusasemia, jotka kuuluivat Helsinkiä ympäröivään maa‐ ja
merilinnoitukseen. Sotien aikana Taivaskallio oli yksi Helsingin tärkeimmistä
ilmatorjuntatukikohdista. Jatkosodassa tänne oli sijoitettu ilmatorjuntapatteri ”Taivas” sekä
ammusvarasto.
Taivaskallioon liittyy myös iloisempia tarinoita. Puu‐Käpylän rakentamisen jälkeen siitä tuli
suosittu retki‐ ja ulkoilukohde. 1920‐30‐ lukujen vaihteessa neiti Bergroth piti täällä pientä
kahvilaa, joka oli päiväkävelijöiden ja perheiden suosiossa. Käpylän suojeluskunta järjesti
alueella iltamia ja juhannusjuhlia, ja rakensi kalliolla hyppyrimäen, jonka tornin arvellaan
lähes 15 metriin. Ennen kuin kevätmyrsky kaatoi hyppytornin vuonna 1930, järjestettiin
täällä yhdet mäkikisatkin, joiden kiertopalkinnoksi neiti Bergroth lahjoitti pokaalin.
Sotien jälkeen, vuoden 1952 Helsingin olympialaisia varten, Taivaskallion alue kunnostettiin
puistoksi. Talvisin tänne jäädytettiin yli 100 metrin pituinen kouru kelkkamäeksi. Vuodesta
1957 alkaen Lions‐klubin Helsinki‐Käpylän osasto on järjestänyt täällä laskiaistapahtumaa,
johon monet helsinkiläisetkin ovat osallistuneet sukupolvesta toiseen. ”Taivarin” laskiainen
onkin Helsingin pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetty laskiaistapahtuma.
Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka omalla työllänne sotilaspoikina ja pikkulottina osallistuitte
Suomen tukemiseen ja maanpuolustukseen. Teitte suuren uhrauksen luopumalla osasta
lapsuuttanne ja nuoruuttanne isänmaan hyväksi. Kiitokset myös teille sotilaspoikien ja
pikkulottien perinnekillan jäsenille. Teidän aktiivisen toimintanne avulla tiedot ja muistot
sotilaspoikien ja pikkulottien tärkeästä työstä säilyvät myös tuleville sukupolville. Kiitos !

Ethel Sandström, tervehdyspuhe

Keskellä juhlapuhuja kenraaliluutnantti Ermei Kanninen,
saattamassa vasemmalla Olli Sorvettula, oikealla Pekka Tuomisto

Arne Lindholm, juhlamarsalkka

Jorma Kari lausuu runon Sotilaspoika

Panssarisoittokunta

Patsas on
paljastettu

Kunniavartiossa sotilaspojat
Risto Laakso ja Yngve Sundqvist

Juhlayleisöä

Kuvat Juho Sorvettula

Muistokirjoitus
Everstiluutnantti Jyrki Kalevi Porras kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 29.7.2011. Hän oli
syntynyt 10.2.1941 Tampereella. Hänen uransa puolustusvoimien palveluksessa oli
poikkeuksellisen pitkä.
Jyrki Porras tuli mukaan sotilaspoikien perinnetyöhön vuoden 2003 lopulla, jolloin hänet
valittiin myös kiltamme hallitukseen. Hänen tehtäväkseen tuli alusta alkaen Kiltaviestin
toimittaminen. JK hoiti tätä tehtäväänsä uskollisesti ja vastuullisesti aivan viimeiselle
vuoteelleen asti. Hän auttoi kiltaamme suurenmoisesti aina, kun apua tarvitsimme ja hän
auttaa voi. Jyrki Porras hoiti myös kiltamme jäsenrekisteriä ja kuului järjestelytoimikuntaan.
Me kaikki kunnioitamme hänen muistoaan ja arvostamme häntä ja hänen työtään kiltamme
hyväksi.

Jyrki Porras

Jäsenasiat
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu:
Heiska Reino 23.7.
Hämäläinen Osmo 17.6.
Kauranne Kalevi 12.7.
Kyrönseppä Tapio 26.6.
Porras Jyrki 29.7
Tuominen Lenno 21.7.
Tähtinen Eero 30.6.
Wikström Tor 5.8.

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry
Killan sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina marraskuun 17. päivänä 2011
kello 13.00 Mikael Agricolan kirkon kryptassa Tehtaankatu 23.
Kahvitarjoilu alkaa kello 12.30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus. Yhdistyksen puheenjohtaja.
– valitaan kokouksen puheenjohtaja,
‐ valitaan kokouksen sihteeri,
‐ valitaan pöytäkirjan tarkastajat
‐ valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (8§)
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo‐ ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan
seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
Kokouksen päättäminen.
Killan hallitus
Toimeksi saaneena:
Kari Kerstinen

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma.

Tuleva vuosi on killan 19. toimintavuosi ja toiminnan päälinjat on tarkoitus pitää ennallaan.
Jäsenmäärä on pikkuhiljaa painunut alle 500:n ja se on luonut haasteita. Varsinaisia sotilaspoikia on
viime aikoina liittynyt jäseneksi suhteellisen vähän, mutta potentiaalia olisi vielä varmaankin
esimerkiksi pikkulotissa, jos heitä osattaisiin aktivoida liittymään kiltaan, puhumattakaan
nuoremmista ikäluokista.
Killan 20- vuotispäivän valmisteluun on jo ryhdytty.
Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tullaan edelleen ylläpitämään ja tarvittaessa kehittämään.
Jäsenistölle tarkoitetut suositut tapahtumat ja tilaisuudet ovat myös tiiviisti ohjelmassa. Kaikista
näistä löytyy tietoa Kiltaviesteistä ja killan nettisivuilta..

Erilaisten tapahtumien lisäksi on kuitenkin jo jonkin aikaa kohdistettu erityistä huomiota
perinnetyöhön. Tähänastiset kokemukset ovat olleet hyvin rohkaisevia mutta toiminnan
tehostaminen vaatii enemmän resursseja. Nimenomaan ensi sijassa henkilöstöresursseja. Näitä
killan hallitus uskookin löytyvän jäsenistön keskuudesta. Kysymyksessä olisi yhteistyömme muun
muassa sotaveteraanien, lottien, puolustuslaitoksen, koulujen jne. kanssa. Tämä asettaa haasteita
jäsenistöllemme, mikäli haluamme toimia nimemme mukaisesti perinnekiltana.

Toimintamme rahoitus pyörii lähes kokonaisuudessaan jäsenmaksutulojen ja jäsenten vapaaehtoisen
lisätuen varassa. Siksi on tärkeätä, että kilta saa jäsenmaksutulonsa mahdollisimman täysmääräisenä
Mutta saadaksemme toiminnallemme uskottavuutta, meillä tulisi olla nykyistä enemmän
taloudellista liikkumavaraa, jolla saadaan myös enemmän näkyvyyttä. Erilaisten yhteisöjen ja
miksei myös yksityishenkilöidenkin antama tuki olisi tervetullut lisä killan toimintaa ajatellen.
Tässäkin suhteessa killan jäsenistössä uskoisi löytyvän asiantuntemusta.

Helsingissä 17.11.2011.
Killan hallitus

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN

WÄHÄJOULUJUHLA

Suosittua ja perinteikästä wähäjoulujuhlaa vietetään lauantaina 26.11.2011
klo16 alkaen Otaniemen meri- ja rajavartijakoulun sotilaskodissa
Kivimiehentie 2,Espoo (Fonectan puhelinluettelon karttalehti 67, ruutu D5)
Sotilaskotisisarten tarjoileman suussa sulavan jouluaterian aitoine kinkkuineen,
peruna- porkkana- ja lanttulaatikoineen, lisänä rosolli ja graavisuolattu lohi.
Jälkiruoka ynnä kahvi ja torttu päättävät herkullisen jouluaterian.
Kaikki tämä asevelihintaan 30 €/herkuttelija

Ohjelma tutusti jouluinen
Tule mukaan pitämään lystiä ja tuo tullessasi jotain arpajaisia varten

Muistathan ilmoittautua viimeistään 18.11.2011 mennessä:
Kari Kerstinen puh 0500 15 2855 tai
Kaarlo Männistö puh 09 872 4232 tai 050 568 0776
_____________________
Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista

26.11.2011 klo 15.30
____________________
Kutsu koskee myös stadin syttskarien, Sotilaspojat 1941- 1944 ja
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor jäseniä

Tervetuloa Wähäjoulun wiettoon!

Lähde Pärnuun hoitamaan kuntoasi
MATKA ON AVOIN KAIKILLE SUOMEN PIKKULOTILLE, SOTILASPOJILLE JA
SOTAVETERAANEILLE
PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN
PERINNEKILTA RY
järjestää jo perinteikkäät terveyskylpylämatkat Viron Pärnuun
22.4. - 29.4.2012 sunnuntai – sunnuntai
Jo yli kymmenen kertaa olemme olleet kohottamassa kuntoamme
tutussa ja kodikkaassa Kylpylähotelli Viikingissä
Paikkoja on varattu 40 ja kaikki otetaan huomioon ilmoittautumisjärjestyksessä
. A- B-ja taloista C on varattu kahden hengen huoneet,
huonejako talojen kesken on vielä vahvistamatta
Hinta

Täyshoito AB-puolella: 449 euroa / hlö
Puolihoito:
428 euroa / hlö
Täyshoito C-puolella:
479 euroa / hlö
Puolihoito:
458 euroa / hlö
Lisämaksu 1- hengen huoneesta 120,-

Hintaan sisältyy

-

bussikuljetus Rautatientorin bussipysäkiltä
Katajanokan terminaaliin ja edelleen Tallinnasta
Pärnuun ja takaisin.
laivamatkat kansipaikoin Viking XPRS- aluksella.
majoitus kahden hengen huoneissa valitussa huoneluokassa
täysihoito kylpylässä tulo- ja lähtöpäivänä vain 1 ateria.
lääkärin määräämä hoitopaketti 2-3 hoitoa /
päivä ma- pe ja 2 hoitoa la
suomea puhuvan oppaan palvelut

Hinnat edellyttävät vähintään 30 hengen ryhmää
Kun on oma bussi, ei tarvitse raahata tavaroita laivaan ja laivasta.
Laiva- aikataulu, Viking XRPS- alus:
Helsinki Tallinna klo 11.30 – 14.00
Tallinna- Helsinki klo 16.30 – 19.00
Hinnat perustuvat v:n 2010 hintoihin, ja niihin saattaa vielä tulla muutoksia. Näistä
tiedotetaan tarvittaessa.
Matkan vastuullinen järjestäjä Seniormatkat Oy – Ykkösmatkat
Hoida kuntoasi ja ilmoittaudu 31.12.2011 mennessä:
Kari Kerstinen puh. 09-242 4917, 0500 15 2855, hän antaa tarvittaessa lisätietoa.
e-mail: kari.kerstinen@hotmail.com
TERVETULOA !

TERE TULEMAST

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

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry
Jäsenasiat/Osoitemuutokset
Olli Sorvettula
Matinlahdenkatu 3 C 15
02230 Espoo
Puh 040 5081683
E-mail: olli@sorvettula.fi

