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JÄSENTIEDOTE 2 / 2018 Marraskuu 2018 
 
 
Arvoisat sotilaspojat, hyvät kiltaveljet ja – sisaret! 
 
Olemme viettäneet aktiivista matkailuvuotta. Tammikuussa teimme matkan eduskuntaan silloisen 
puhemies Maria Lohelan vieraaksi ja saimme tutustua juuri remontoituun eduskuntataloon sekä Lohelan 
että loistavien oppaiden avustuksella. Kesäkuussa teimme matkan Ilmajoelle ja kävimme katsomassa 
suuren suosion saavuttanutta Mannerheim-oopperaa. Paluumatkalla vierailimme Seinäjoen Suojeluskunta 
ja Lotta Svärd -museossa sekä vapaussodan Satakunnan rintamalla taistelleen Turun komppanian 
majoitus- ja taistelupaikoilla Kankaanpäässä, Pomarkussa, Noormarkussa ja Ahlaisissa. Vuotuinen 
sotahistoriallinen matka suuntautui syyskuussa Tarttoon. Erityiskiitos Pekka Koivistolle hienoista 
järjestelyistä.  
 
Sakari Kinnarisen muuttaessa pois paikkakunnalta, killan jäsenasioiden tehtävät otti vastaan kevään 
vuosikokouksessa hallituksen jäseneksi valittu Seppo Lerkki. Kilta siirtyy pikkuhiljaa sähköiseen 
viestintään ja tiedottamiseen. Siksi onkin tärkeää, että sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla. Jos saat 
killalta postia, mutta kiltaveli tai – sisar ei saa, niin silloin hänen kannattaa ehdottomasti ottaa yhteys 
Seppo Lerkkiin ja tarkistaa, että yhteystiedot ovat ajan tasalla.  
  
Kiltamme 26. toimintavuosi alkaa olla takanapäin ja on aika siirtää katse tulevaan vuoteen 2019.  
Kevätkauden ohjelma on valmis. Helmikuun jäsentilaisuus on samalla yhteisesitelmä Vapaussodan 
Varsinais-Suomen Perinneyhdistys ry:n ja Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen 
osaston sekä Porin prikaatin killan Turun alueosaston kanssa.   
 
Sotahistoriallisen matkan suunnittelu on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Ensi kesäkuun alkuun 
suunniteltu matka suuntautuu Osloon. Olemme saaneet kutsun Oslon Suomen suurlähetystöön, jossa 
suurlähettiläs Mikael Antell ottaa meidät vastaan ja on lupautunut kertomaan meille Norjan 
puolustusvoimista ja puolustuspolitiikasta. Vierailun isäntänä toimii puolustusasiamies Juha Tuominen. 
Oslon tutustumiskohteita ovat Sotamuseo ja Vastarintamuseo. Myös muita nähtävyyksiä löytyy ja tietysti 
Holmenkollen kuuluu pakollisiin vierailukohteisiin. Matkan varrella tutustumme muun muassa Nobel 
museoon Karlskogassa. Matkasta tiedotetaan tarkemmin jäsentilaisuuksissa, killan nettisivuilla sekä 
kevään jäsentiedotteessa.  
 
Perinteistä joulujuhlaa vietetään torstaina 13.12. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa. Killan jäsenet 
seuralaisineen ovat lämpimästi tervetulleita juhlaan.  
 
Hyvää alkavaa talvea sekä joulun odotusta – joulujuhlassa ja jäsentilaisuuksissa tavataan! 
 
Tuula Rahkonen 
hallituksen jäsen ja sihteeri 
 
 
 



 
 
 
 

Kutsu vuosikokoukseen 
 

Killan vuosikokous pidetään torstaina 21.3.2019 klo 14.00 Heikkilä sotilaskodissa.       
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. 

  
Tilaisuuden alussa on elokuvaesitys 

 ”Isänmaan nuoret puolustajat - Sotilaspojat ja lottatytöt” 
 

 
Tulevaa ohjelmistoa 

 
Joulukuu 

Perinteinen joulujuhla torstaina 13.12. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa 
 

Killan jäsenet seuralaisineen ovat lämpimästi tervetulleita juhlaan.  
Musiikkipitoisen tilaisuuden juontaa Jouko Fossi.  

 
 

Tammikuu  
Jäsentilaisuus torstaina 24.1. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa 

Emeritusprofessori Timo Soikkanen esitelmöi aiheesta ”Presidentit ja huumori” 
 
 

Helmikuu  
Jäsentilaisuus keskiviikkona 13.2. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa 
Dosentti Touko Perko esitelmöi aiheesta ”Saksalaiset Suomessa 1918” 

 
Yhteisesitelmä Vapaussodan Varsinais-Suomen Perinneyhdistys ry:n,  

Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osaston sekä  
Porin prikaatin killan Turun alueosaston kanssa 

 
 

Maaliskuu 
Vuosikokous ja elokuvaesitys torstaina 21.3. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa 

 
 

Huhtikuu 
Jäsentilaisuus torstaina 25.4. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa 

Prikaatikenraali evp Pentti Airio esitelmöi aiheesta ”Sotilaskotityö 100 vuotta” 
 
 

Toukokuu 
Jäsentilaisuus torstaina 23.5. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa 

Herman Kalmus esitelmöi aiheesta ” Viron historiaa sekä Pilistveren tapahtumat” 
 

 
 
 

Tietoja ja kuvia killan tapahtumista myös killan kotisivuilla osoitteessa 
http://varsinaissuomensotilaspojat.com 

 
 
 



 
 

KILLAN RAHASTONHOITAJA VAIHTUU 
 

Pitkään killan rahakirstunvartijana ja taloudenhoitajana toiminut Antti Paajanen luovuttaa killan 
rahastonhoitajan tehtävät ensi vuoden alusta alkaen kiltasisar Kristiina Peltomäen asiantuntevaan ja 
ammattitaitoiseen huomaan. Kristiina Peltomäki tulee esittäytymään tammikuun jäsentilaisuuteen.    

 
 

MATKA OSLOON 
 
Teemme sotahistoriallisen kiltamatkan Norjaan. Vierailemme muuan muassa Suomen Oslon 
suurlähetystössä. Lisäksi tutustumme mielenkiintoisiin historiallisiin kohteisiin ja nähtävyyksiin.   
      
Matkalle mahtuu 30 ensimmäistä killan jäsentä seuralaisineen ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan hinta 
tarkentuu kevään kuluessa (sis. kuljetukset, pääsymaksut, hotellimajoituksen ja ruokailut).  
 
Matkasta tiedotetaan tarkemmin jäsentilaisuuksissa, killan nettisivuilla sekä kevään jäsentiedotteessa. 
Tarkempi ohjelma jaetaan matkalle lähtijöille.    
 
Ilmoittautumiset pekkajuko(at)elisanet.fi tai p. 0400 533 475.   
 

Tervetuloa kiltamatkalle! 
 

 
 

SOTILASPOIKIEN PERINNETILA  
 

Killan hallitus tekee työtä maakunnallisen sotilaspoika-aiheisen perinnetilan löytämiseksi. 
Jos sopiva tila löytyy ja sen ylläpitoon liittyvistä kustannuksista päästään hyvään lopputulokseen, voidaan 
aloittaa materiaalin keruuhanke. Vuoden 2019 aikana tullaan kartoittamaan seuraavaa:  

 
Valokuvia sotilaspoika-ajalta 
Kilta olisi hyvin kiitollinen, jos voit antaa digitoitavaksi hallussasi olevia arvokkaita valokuvia, 
lehtileikkeitä tai muuta asiakirja-aineistoa kuten esim. sotilaspoikien jäsenkirjoja. Valokuvista tulisi saada 
myös mahdollisimman paljon tunnistetietoja. 
 
Muistoja ja esineitä sotilaspoika-ajalta 
Kilta olisi kiitollinen myös, jos voit luovuttaa sotilaspoikaesineitä, vaatteita, ansio- tai muita merkkejä 
sekä muita muistoja killan käyttöön näytteille asetettavaksi, sillä perinteen tulee elää jatkossakin.  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Merkkipäiväilmoitukset: Julkaisupyynnön Sotilaspoika -lehden ”Merkkipaalulla”-palstalle voi tehdä 
merkkipäivän viettäjä tai hänen suostumuksellaan esimerkiksi perheenjäsen tai kilta. Ne killan jäsenet, jotka 
haluavat merkkipäivänsä julkaistavaksi, voivat ilmoittaa siitä Seppo Lerkille.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Jäsentietomuutokset: Kaikki jäsentietomuutokset (posti- ja sähköpostiosoitteet, killasta eroamiset yms. 
sekä kuolemantapaukset) pyydetään ilmoittamaan jäsenasioista vastaavalle Seppo Lerkille 
seppo.lerkki(at)dnainternet.net tai p. 0500 784 124.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin 
Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n hallitus 
 



 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
KILLAN HALLITUS Osoite  Puhelin 
 
Jukka Kleemola, puheenjohtaja Tasalankatu 14 as 1 0400 825 664 
jukka(at)kleemola.fi  21200 RAISIO 
 
Jouko Fossi, varapuheenjohtaja  Puimalankuja 4 B 9 0500 321 820  
jouko.fossi(at)pp1.inet.fi 20720 TURKU 
 
Tuula Rahkonen, sihteeri  Siltavoudinkatu 1 as 20 0500 464 698 
tuula.k.rahkonen(at)gmail.com  21200 RAISIO 
 
Kullervo Hantula Länkikatu 2 A 050 566 3948 
kullervo.hantula(at)pp.inet.fi         20780 KAARINA 
 
Seppo Hynnä Fresenkatu 6 B 3 050 467 3771  
seppo.hynna(at)dnainternet.net  20900 TURKU 
 
Seppo Lerkki  Seikeläntie 91 0500 784 124 

seppo.lerkki(at)dnainternet.net 21520 MASKU  
 
Pekka Koivisto Frantsinpolku 8 0400 533 475 
pekkajuko(at)elisanet.fi 20540 TURKU 
 
 

 
Kristiina Peltomäki, rahastonhoitaja        Kauppiaskatu  050 342 4389 
kristiina.peltomaki(at)tutke.fi                20100 TURKU 
 
 
MUUT TOIMIHENKILÖT 
 
Lippumestari:     Pekka Koivisto (varamies Jouko Fossi) 
 
Jäsenasiat ja liittotoimiston yhdysmies:       Seppo Lerkki 
 
Retkeily- ja matkailuasiamies:                      Pekka Koivisto 
 
Kotisivuvastaava:                               Jaakko Saviranta (Venlankuja13, 21200 RAISIO)  
                                         0400 246 416, jaakko.saviranta(at)utu.fi   
 
Mynämäen osaston yhdysmies:                     Seppo Hynnä 
 
Sotilaspoikatuotteiden myynti:                      Jyri Lampi (Kello- ja kultaliike Lampi Teppo Ky) 

                              Sibeliuksenkatu 7, 20110 TURKU, 02 231 3532 
 
  
Killan pankkitili: Nordea FI 84 1173 3000 6660 92 


