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TOIMINTAOHJEITA KILLAN JÄSENILLE 
 
 
1. Muutokset jäsentietoihisi 
Ilmoita tieto jäsenvastaavalle: Seppo Lerkki, seppo.lerkki(at)dnainternet.fi, p. 0500 784 124 
 
2. Sähköpostiosoitteesi  
Ilmoita tieto jäsenvastaavalle (Seppo Lerkki).   
 
3. Jäsenmaksusi 
Kysy tarvittaessa taloudenhoitajalta, Kristiina Peltomäki, kristiina.peltomaki(at)tutke.fi p. 050 342 4389 
Killan pankkitili: Nordea FI 84 1173 3000 6660 92 
 
Huom! Loppuvuonna liittynyt jäsen ei maksa jäsenmaksua liittymisvuotenaan. 
 
4. Jäsenehdokkaasi 
Pyydä jäsenehdokastasi tutustumaan killan kotisivuihin ja hakemaan jäsenyyttä sivuilla olevalla sähköisellä 
lomakkeella.  
Tarvittaessa pyydä paperilomake jäsenvastaavalta (Seppo Lerkki).  
 
5. Mikäli jäsenehdokkaasi on sotilaspoikatoiminnassa mukana ollut 
Pyydä ehdokastasi tutustumaan killan kotisivuihin ja hakemaan killan jäsenyyttä sivuilla olevalla lomakkeella.  
Tarvittaessa pyydä paperilomake jäsenvastaavalta (Seppo Lerkki).  
 
Pyydä samalla sotilaspoikaristihakemus. Pyydä ehdokastasi todistamaan jollakin tavoin toiminta sotilaspojissa. 
Tähän riittää kertomus, lehti-ilmoitus jostakin tapahtumassa, kuva tai toisen henkilön todistus. Toimita hakemus 
hallituksen jäsenelle. Tarvittaessa pyydä toimintaohjeita jäsenvastaavalta (Seppo Lerkki). 
 
Huom! Sotilaspoikaristin myöntämisen edellytyksenä on pelkästään ja vain se, että on ollut mukana 
sotilaspoikatoiminnassa.  
 
6 Jäsenmerkki 
Kaikilla jäsenillä tulisi olla jäsenmerkki, jota on suotavaa kantaa mahdollisimman paljon. 
Jäsenmerkki on ilmainen ja se luovutetaan jäsentilaisuudessa.  
Jos sinulta puuttuu merkki, ilmoita siitä killan sihteerille (Tuula Rahkonen, tuula.k.rahkonen(at)mail.com, p. 0500 
464 698).  
 
7. Merkkivuosipäiväsi 
Ilmoita asiasta jäsenvastaavalle (Seppo Lerkki) tai ilmoita suoraan Sotilaspoikalehden toimitukselle 
(sotilaspoikalehti(at)pp.inet.fi, p. 040 417 6941).  
 
Huom! Kilta onnittelee adressilla sotilaspoikajäseniään tämän täyttäessä 85, 90, 95 ja 100 vuotta. Muutoin kilta ei 
seuraa aktiivisesti merkkipäiviä ja osallistuu merkkipäivätilaisuuksiin pääsääntöisesti vain kutsusta.  
 
 8. Kuukausitapaamiset Heikkilän sotilaskodissa 
Kuukausitapaamiset ovat avoimia tilaisuuksia, joihin voit tuoda mukanasi myös killan ulkopuolisia henkilöitä. 
Esitelmätilaisuudet ovat samalla hyviä rekrytointitilaisuuksia.  Kuukausitilaisuuksissa ei ole ns. pukukoodia. 
Toivomme kuitenkin, että kiltalaiset pukeutuvat killan arvolle sopivalla tavalla ja kantavat killan jäsenmerkkiä. 
Kahvin ja sotkumunkin hinta on ns. tilavuokramme. 
 



9. Killan käyttämät palkitsemistavat 
Liiton palkitsemistavat ovat: 

 Sotilaspoikien perinneliiton pienoislippu 
 Sotilaspoikien perinneliiton pöytästandaari 
 Sotilaspoikaristi (poikajohtajasolki, johtajasolki ja kuusenhavutunnus) 
 Sotilaspoikien perinneliiton ansiomitali (kam, ham ja pram) 
 liiton jäsenmerkki (hopeoitu ja kullattu) 
 sotilaspoikaplaketti 

 
Killan hallitus esittää liitolle em. huomionosoituksien myöntämiset. Huomionosoitukset luovutetaan pääasiassa 
killan yleisissä tapahtumissa (vuosikokous ja joulujuhla). 
 
10. Ostettavia sotilaspoikaliiton esineitä 
Sotilaspoikaliiton plakettia voi tilata liiton toimistosta omaan käyttöön (toiminnanjohtaja Ilkka Kaapro, 
sotilaspoikienperinneliitto@pp.intet.fi, p. 0400 192 844).  
 
11. Hautakivimerkki 
Sotilaspoikaliiton plakettia suositellaan kiinnitettäväksi edesmenneen sotilaspojan hautakiveen. 
Merkin voi myös ostaa: Kello- ja kultaliike Lampi Teppo (os. Sibeliuksenkatu 7, p. 02 2231 3552).  
 
12. Valokuvia sotilaspoika-ajalta 
Kilta on hyvin kiitollinen, jos voit antaa kopioitavaksi (digitoida) hallussasi olevia arvokkaita valokuviasi.  Kuvista 
tulisi saada myös mahdollisimman paljon tunnistetietoja.  
 
13. Muistoja ja esineitä sotilaspoika-ajalta 
Kilta on kiitollinen myös, jos voit luovuttaa esineitä ja muistojasi killan käyttöön, sillä perinteen tulee elää 
jatkossakin. Kilta tekee työtä maakunnallisen sotilaspoika-aiheisen perinnetilan löytämiseksi. 
 
14. Kuoleman varalta 
Omaisille on hyvä kertoa, mikäli haluat killan osallistuvan siunaustilaisuuteen.  
Samalla voi sopia sotilaspoikaplaketin kiinnittämisestä hautakiveen. 
Myös kuolinilmoitukseen suositellaan sotilaspoikatunnuksen liittämistä. 
 
 
Huom! Sähköpostiosoitteissa (at) korvataan @-merkillä.  
 
 

 


