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Piilojakelu 328 / 334 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvoisat jäsenet ja hyvät yhteistyökumppanit         
___________________________________________________________________________________________ 
 
Kerhoon 334.jäsen, vänrikki Olli Alatalo pvm:llä 12.4. RUK:n kurssilta 246.  
Tervetuloa kerhon toimintaan mukaan!  
Kurssilta 246 kerhoomme on liittynyt nyt ennätykselliset yksitoista upseeria!   
_________________________________________________________________________________________ 
 
Luento Lottamuseolla, Tuusulan Rantatie 39, ke 20.4. klo 18 
Aiheena ”Ruotsin maja”. Syvärannan tontin ranta-alueella sijaitsevan Ruotsin majan lahjoitti Suomen lottien 
käyttöön Ruotsin lottajärjestö. Ruotsin Majan luovutustilaisuutta vietettiin 26.5.1941. Rakennuksen asuintiloihin 
kuului yhdistetty kokoontumis- ja ruokasali, viisi kahden hengen huonetta ja yksi yhden hengen huone, joka oli 
tarkoitettu keskusjohtokunnan puheenjohtajalle. Ruotsin Maja on säilynyt suurimmaksi osaksi alkuperäisessä asussa. 
Suurin muutos rakennuksen sisätiloissa tehtiin 1970-luvulla, jolloin keittiö peruskorjattiin.  
Luentotilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa viihtymään Lottamuseolle! 

 Ruotsin maja 
___________________________________________________________________________________ 

Lauantaikino: Vartioitu kylä 1944 (1978) Lottamuseolla la 23.4. klo 15 

Vartioitu kylä 1944 (1978) perustuu Unto Heikuran näytelmään Vartioitu kylä (1974). Elokuvan tapahtumat 
sijoittuvat vuoteen 1944, jatkosodan viimeiseen kesään. Kaukopartiomies Jaakko Tulivaara (Timo Torikka) palaa 
kotiin hermolomalle turruttuaan tappamiseen. Kotikylää vartioi kersantti Tolvasen (Antti Litja) ryhmä. Kylään on 
saapunut myös haavoittunut neuvostodesantti (Raimo Grönberg), jonka perhe on aikoinaan siirtynyt Suomesta 
Venäjälle. Näistä lähtökohdista alkaa tiivistyä elokuvan juonirakenne. 

Ennen elokuvaa lyhyt alustus aiheeseen. Esityksen jälkeen Lottakanttiinissa iltapala: Ruokaisa salaatti, minicroissant, 
Lottakanttiinin oma yrttitee / kahvi. Kinoillan hinta: 10 € / hlö. Ilmoittautumiset ennakkoon: 09 274 1077 tai 
info@lottamuseo.fi Tervetuloa viihtymään Lottamuseolle! 

__________________________________________________________________________________________________________ 

”Hyrylän tykistövaruskunta 1950-luvulla ja alue 60 vuotta myöhemmin”. 
 
Hyrylä on aina ollut tunnettu tykistövaruskuntana. Tykistön tarina Hyrylässä alkoi jo vapaussodan jälkeen 1918. Ensi 
vuonna tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta siitä, kun tykistö lähti Hyrylästä ja ilmatorjunta tuli tilalle. Mikäli 1950-
luvun Hyrylän varuskunta ja sen lähiympäristö sekä alueen nykytila tuntuvat kiinnostavilta, voi kirjan kautta palata 
muistoissa taaksepäin sanoin ja kuvin tai vain muuten tutustua 50-luvun varuskunnan eloon ja nähdä, miten Hyrylä 
on vuosikymmenten saatossa muuttunut. 
Kirja on muistelmateos, joka kertoo sanoin ja kuvin Hyrylän tykistövaruskunnasta pääpainon ollessa vanhassa 1950-
luvun varuskunnassa ja Hyrylän keskustassa.  

Uusi, kovakantinen teos on suunnattu kaikille kotiseutua arvostaville, Tuusulan entisille ja nykyisille asukkaille. 
Tykistövaruskuntana tunnetussa Hyrylässä on vielä nytkin monien juuret ja muistot.  



 Kirjassa on runsaasti ennen julkaisemattomia valokuvia ja tarinoita varuskunnassa sattuneista tapahtumista 
varuskunnassa asuneiden ja siellä palvelleiden kertomina ja hersyvän sotilashuumorin sävyttäminä.  

122 sivua, yli 200 kuvaa, karttoja, vanhoja lehtileikkeitä ja piirroksia   

Kirjan tekijä HuK, kapteeni res. Pekka Käyhkö on Tuusulan Reserviupseerikerhon jäsen ja Hyrylän 
tykistövaruskunnan kasvatti, tykkimies vm. 1950. Kirjan voi ostaa Hyrylän Foto Lindell´llä, Kauppatie 13, 
omakustannushintaan 25 euroa. 

_________________________________________________________________ 
 

Maanpuolustusterveisin - Veikko 

 

 


