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JÄSENTIEDOTE 2 / 2019

Marraskuu 2019

Arvoisat sotilaspojat, hyvät kiltaveljet ja – sisaret!
Terveiset Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n XXVII liittokokouksesta, joka pidettiin Kajaanissa 15.–
16.8.2019. Perinneliiton puheenjohtaja Hannu Luotola ilmoitti, että Varsinais-Suomen
Sotilaspoikien Perinnekilta on saanut järjestettäväkseen Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n XXX:n
liittokokouksen Turussa vuonna 2022. Samana vuonna kiltamme juhlii 30-vuotista taivaltaan.
Vesa Vareksen syyskuinen esitelmätilaisuus oli jatkoa keväällä alkaneelle yhteistyön sarjalle, jonka
tarkoituksena on koota esitelmätilaisuuksiin suurempi yleisö. Esiintyjien kannalta lienee paljon
mukavampaa puhua täydelle kuin lähes tyhjälle salille. Olen tyytyväinen siitä, että näiden
yhteisesitelmätilaisuuksien takana olevat yhdistykset ovat tässä asiassa löytäneet toisensa, ja
olemme mielestäni myös onnistuneet. Tässä yhteistyöfoorumissa on hienoa olla mukana.
Kaikki yhteisesitelmätilaisuuksia järjestämässä olleet yhdistykset ovat joko suoraan tai pienoisen
mutkan kautta perinteen vaalijoita. Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan toiminta
keskittyy nimensäkin mukaisesti viime sotiemme nuorimpien palveluksessa olleiden
miesikäluokkien perinteen, tekojen ja muistojen vaalimiseen. Tätä työtä on tehty vuodesta 1992
alkaen, jolloin kilta silloisessa Sirkkalan Sotilaskodissa perustettiin. Olen kiitollinen tästä
syntyneestä yhteistyöstä, jonka toivon jatkuvan kauas tulevaisuuteen, mahdollisesti myös keräävän
mukaan muitakin toimijoita.
Kiltamme 27. toimintavuosi alkaa olla takanapäin ja on aika siirtää katse tulevaan vuoteen 2020.
Kevätkauden ohjelma alkaa olla lähes valmis ja kiltamatkan suunnittelu on tällä hetkellä
viimeistelyä vailla. Kiltamatka suuntautuu Satakuntaan ja Porin seudulle. Matkasta ja killan
tulevista tapahtumista tiedotetaan tarkemmin jäsentilaisuuksissa, killan nettisivuilla sekä kevään
jäsentiedotteessa.
Miellyttävää alkavaa talvea, hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta!
Tavataan seuraavan kerran joulujuhlassa Heikkilän sotilaskodissa 12.12. kello 14.00 alkaen.
Tuula Rahkonen
hallituksen jäsen ja sihteeri

Kutsu vuosikokoukseen
Killan vuosikokous pidetään torstaina 19.3.2020 klo 14.00 Heikkilä sotilaskodissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Tilaisuuden alussa Liedon Sotaveteraanit ry:n pj Markku Heinonen
esitelmöi aiheesta ”Kantti kesti”.

Tulevaa ohjelmistoa
Joulukuu
Perinteinen joulujuhla torstaina 12.12. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa
Killan jäsenet seuralaisineen ovat lämpimästi tervetulleita juhlaan.
Musiikkipitoisen tilaisuuden juontaa Erkki Lehmus.

Tammikuu
Jäsentilaisuus torstaina 23.1. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa
Tietokirjailija Seppo Pirhonen esitelmöi aiheesta ”Evakot”.

Helmikuu
Yhteisesitelmätilaisuus torstaina 20.2. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa
Emeritusprofessori Timo Soikkanen esitelmöi aiheesta
"Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka 1917–1922".
Tilaisuus on yhteinen muiden perinnekiltojen kanssa.

Maaliskuu
Vuosikokous ja esitelmä torstaina 19.3. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa

Huhtikuu
Yhteisesitelmätilaisuus torstaina 23.4. kello 14.00 Heikkilän sotilaskodissa
Historiantutkija Kimmo Rentola esitelmöi aiheesta ”Stalin ja Suomi”.
Tilaisuus on yhteinen muiden perinnekiltojen kanssa.
Tietoja ja kuvia killan tapahtumista killan kotisivuilla http://varsinaissuomensotilaspojat.com

KILLAN RAHASTONHOITAJAN TERVEISET
Killan rahastonhoitajan tehtävät vuoden alusta haltuunsa ottanut kiltasisar Kristiina Peltomäki on
hallituksen pyynnöstä selvittänyt erilaisia sähköisiä jäsenrekisteriohjelmavaihtoehtoja. Hallituksen
päätöksen mukaisesti kilta on siirtynyt käyttämään FloMembers-jäsenrekisteriohjelmaa, joka on
Internetissä toimiva, helppokäyttöinen ja selkeä sovellus. Ohjelman monipuoliset ominaisuudet
tukevat yhdistyksen toimintaa ja tuovat helpotusta rutiineihin. Järjestelmän keskeisimmät
ominaisuudet ovat: jäsentietojen ylläpito ja päivitys, jäsenhakemus/liittymislomakkeet, laskutus,
reskontra, tapahtumien hallinta sekä viestintä. Lisäominaisuuksia ovat muun muassa laskujen ja
jäsenkirjeiden postituspalvelu. Ohjelma on otettu testikäyttöön.
Marraskuun jäsentiedote lähetetään järjestelmän kautta kaikille niille jäsenille, joiden
sähköpostiosoite on tiedossa. Lisäksi joulujuhlaan ilmoittautuminen tapahtuu rekisteröitymällä
järjestelmään. Oman ilmoittautumisen yhteydessä voi tapahtumaan ilmoittaa myös seuralaisen tai
henkilön, jolla ei ole sähköpostiosoitetta. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen palveluun,
tullaan edelleen lähettämään paperipostia. Jatkossa onkin tärkeää ja toivottavaa, että ajantasaiset
sähköpostiosoitteet ovat killan tiedossa. Killan jäsenvastaavana toimii Seppo Lerkki.
KILTAMATKA SATAKUNTAAN JA PORIN SEUDULLE
Ensi kesän kiltamatka suuntautuu Satakuntaan ja Porin seudulle. Matka toteutetaan yhden päivän
reissuna. Matkapäivä on torstai 11.6.2020. Päivän aikana tutustumme mielenkiintoisiin kohteisiin ja
nähtävyyksiin. Ohjelma alkaa Raumalta, jossa vierailemme Rauma Marine Constructionsilla. Sen
jälkeen suuntaamme Porin Reposaareen, jossa kohteena ovat Linnakepuisto, Suojeluskunta- ja Lotta
Svärd – sotamuistomerkki ja Reposaaren kirkko. Lounaan nautimme meren äärellä sijaitsevassa
Meri-Mesta ravintolassa. Porissa tutustumiskohteena ovat Käppärän hautausmaalla sijaitseva
Juseliuksen mausoleumi ja Keski-Porin kirkon kupeessa sijaitseva sankarihautausmaa, jonne
laskemme kukkalaitteen. Iltapäivän päätteeksi käymme tapaamassa Porin kaupunginjohtajaa ja
nautimme kahvit. Paluumatkalla vierailemme Huovinrinteen upseerikerholla. Siellä tapaamme
Porin prikaatin komentajan ja tutustumme uudistettuun Porilaismuseoon.
Matkalle otetaan 30 henkilöä (mukaan lukien puolisot/seuralaiset) ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matkan hinta tarkentuu kevään kuluessa (sis. kuljetuksen, opastukset, sisäänpääsymaksut sekä
ruokailun ja kahvin). Matkalle ilmoittaudutaan rekisteröitymällä sähköiseen järjestelmään
ilmoittautumislinkin kautta. Tarkemmat ohjeet killan kotisivuilla ja seuraavassa jäsentiedotteessa.
______________________________________________________________________________
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 asiasta Seppo Lerkille.
______________________________________________________________________________
Jäsentietomuutokset: Kaikki jäsentietomuutokset (posti- ja sähköpostiosoitteet, killasta eroamiset
yms. sekä kuolemantapaukset) pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen seppo.lerkki@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
jukka@kleemola.fi
21200 RAISIO

0400 825 664

Erkki Lehmus, varapuhjoht
erkki.lehmus@luukku.com

Siltavoudinkatu 1 as 20
21200 RAISIO

040 160 8001

Tuula Rahkonen, sihteeri
tuula.k.rahkonen@gmail.com

Siltavoudinkatu 1 as 20
21200 RAISIO

0500 464 698

Kullervo Hantula
kullervo.hantula@pp.inet.fi

Länkikatu 2 A
20780 KAARINA

050 566 3948

Seppo Hynnä
seppo.hynna@dnainternet.net

Fresenkatu 6 B 3
20900 TURKU

050 467 3771

Pekka Koivisto
pekkajuko@elisanet.fi

Frantsinpolku 8
20540 TURKU

0400 533 475

Seppo Lerkki
seppo.lerkki@dnainternet.net

Seikeläntie 91
21520 MASKU

0500 784 124

Kristiina Peltomäki, rahastonhoitaja
kristiina.peltomaki@tales.fi

Kauppiaskatu 15 A 5
20100 TURKU

050 342 4389

MUUT TOIMIHENKILÖT
Lippumestari:

Seppo Lerkki

Jäsenasiat ja liittotoimiston yhdysmies:

Seppo Lerkki

Kotisivuvastaava:

Jaakko Saviranta (Venlankuja13, 21200 RAISIO)
0400 246 416, jaakko.saviranta@utu.fi

Sotilaspoikatuotteiden myynti:

Jyri Lampi (Kello- ja kultaliike Lampi Teppo Ky)
Sibeliuksenkatu 7, 20110 TURKU, 02 231 3532

Killan pankkitili: Osuuspankki, FI07 5710 0440 1107 65

