Someron Sykkeen Uskollisuuden
Kilta 2012-2021

30 vuotta sitten 22.10.1991 kokoontui 12
pitkäaikaista,aktiivista ja tarmokasta voimistelijaa
perustamaan Somerolle Uskollisuuden Kiltaa.Killan
perustamisnumeroksi tuli 86.
Uskollisuuden Kilta -nimeen liittyy vanhoja
perinteitä.Toimintamuotojen kehittäjänä ollut voimistelun
grand old lady Kaarina Kari ehdotti,että käytetään hyväksi
kilta-ajatusta.Siihen perustuu,että johtokunta on
emännistö,puheenjohtaja kiltaäiti,sihteeri
muistiinmerkitsijä,rahastonhoitaja raha-arkun
vartija.Kiltamuori on killan kunniajäsen ja muistojen arkun
vaalija.
Somerolle perustetun killan ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi Ritva Ilvesniemi ja sihteerinä Terttu
Partanen. Perustajajäsenistä usea on ollut pitkään ja on
edelleen mukana killan toiminnassa.Killan emännistö
suunnittelee killan toimintaa.

Kiltalaisia joulujuhlassa vuonna 2016

Kymmenvuotiskautena 2012-2021 emännistössä ovat
toimineet:
TUIJA HELKIÖ
Varapuheenjohtaja 2002-2004
Muistiinmerkitsijä 2005-2015
Kiltaäiti sekä muistiinmerkitsijä 2010-2015
TUULIKKI SALMINEN
Kiltaäiti 2016 →
SIRKKA RAIKKONEN
Muistiinmerkitsijä 2016 →
RIITTA TUORILA
Raha-arkun vartija 2011-2020
SINIKKA JANGER
Raha-arkun vartija 2009-2010
TUIJA PELTO-LAMPOLA
Raha-arkun vartija 2020 →
MAIJA PIISPANEN
Kiltaemäntä 2011 →
MAIRE KOISTINEN
Kiltamuori 2015 →
MAILI HÄRMÄ
Kiltamuori 1996-2014
MAIJA ERÄKORPI
Pääseuran yhdyshenkilö 1991-2014
MARIA RAUHANIEMI
Emännistön jäsen 2009-2020
MAIJA-RIITTA VAINIO
Emännistön jäsen 2015 →
RITVA LEMBERG
Emännistön jäsen 2017-2019
PIRKKO HÖRKKÖ
Emännistön jäsen 2021 →
Sykkeen valitsemina kiltavastaavina ovat toimineet Sari
Majuri ja Karoliina Käkönen. Kiltavastaava on osallistunut

emännistön kokouksiin.
Perustajajäsenistä ansiokkaasti killan toiminnassa on ollut
Maija Eräkorpi. Hän toimi yhteyshenkilönä pääseuraan
lähes 25 vuotta sekä voimistelumme ohjaajana.
Seuran perustajajäsenistä edelleen toiminnassa mukana
ovat Tuulikki Toikka sekä Maire Koistinen. Tuulikki ja Maire
olivat aktiivisia ohjelman järjestäjiä killan tilaisuuksiin. He
leipoivat ja ohjasivat senioritansseja. Maire kiltamuorina
on ansiokkaasti hoitanut perinteen vaalimisen tehtävää
esimerkiksi kertomalla nykyelämästä verrattuna vanhaan
aikaan. Tuija Helkiö toimi ensiksi muistiinmerkitsijänä sekä
kiltaäitinä yhteensä 10 vuotta.
Muistelemme lukuisia yhteisiä hetkiä ja
kokoontumisia,jotka hän on taidokkaasti organisoinut
killalle. On ilo myös lukea täsmällisiä selostuksia
tilaisuuksista.
TÄHTIHETKIÄ KILLASSAMME
Kiltaperinnettä toteutamme vuosikokouksessa
kynttiläseremonialla,jossa esillä ovat tunnuslauseet ja
kynttilät. Kiltavastaava Sari Majuria sykähdytti tämä rituaali
ja hän pyysi meitä toteuttamaan sen Sykkeen
kevätnäytökseen vuonna 2016. Eriväriset kynttilät
tunnuslauseineen säilyttävät perinnettä ja muistuttavat
arvoista, jotka ovat tärkeitä: sininen - uskollisuus,
punainen - rakkaus, vihreä - ymmärtämys ja keltainen viisaus.
Vuonna 2018 kiltaamme pyydettiin esiintymään
valtakunnalliseen kiltapäivään. Toimintaamme
havainnollistettiin Slide-esityksellä. Sykkeen tiedoittaja
Nina Vartemaa avusti teknisissä ongelmissa.

Syke oli valinnut Uskollisuuden Killan palkittavaksi
Someron liikunnan 25-vuotisurheilujuhlassa 6.3.2020.
Meille luovutettiin Sykkeen erikoispalkintopokaali,
rahalahja sekä kauniit kukat. Perusteluissa mainittiin
ansioksi: pitkäaikainen sitoutuminen, elinikäinen
tekeminen liikkumisen ja terveellisen elämän hyväksi.
Järjestimme killassamme avoimien ovien päivän
tarkoituksena informoida Killan toiminnasta ja samalla
saada uusia jäseniä. Kutsuimme Länsi-Suomen
kiltavastaavan Pirkko Ranisen vierailemaan killassamme.
Hän kertoi kiltatoiminnasta ja ohjasi monipuolisen jumpan.
Saimme keväällä 12 uutta jäsentä.
Kokoontumisrajoitukset saivat emännistön
digiloikkaamaan.Sari Mäki-Latikka Sykkeestä opetti ja
ohjasi etäkokouksen pitoa. Etäkokoustimmekin
emännistössä useita kertoja harjoittelumielessä.
TOIMINTA KILLASSA
Toimintamme killassa on ollut monipuolista, kylläkin
perinteistä. Kerran kuukaudessa kokoonnumme erilaisin
teemoin. Jäseniä killassamme oli 55 vuonna 2020.
Kokouspaikaksi olemme saaneet Monitoimitalon
kokoushuoneen ja kahvitarjoilun kahviosta. Kahvirahasta
ja arvoista saamme vähän tukea toimintaamme, koska ei
ole jäsenmaksua.
Henkistä pääomaa on kartutettu esimerkiksi
kirjaesitelmillä. Maria Rauhaniemi on esitellyt lukemiaan
mielenkiintoisia kirjoja. Leeni Tiirakari on vieraillut
killassamme ja kertonut julkaisemistaan Someroon
liittyvistä teoksista: Someron kartanot sekä Kyläkierros
Someron maatiloista.

Teatterivierailut ovat olleet joka kevät ohjelmassamme.
Olemme matkanneet Salon teatteri Provinssiin. Vierailuja
on tehty oman paikkakunnan kirjastoon sekä Kiiruun
kulttuuritaloon. Näissä olemme saaneet esittelyn
toiminnasta.
TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT
ESITYKSET
Koska olemme ikäihmisä, terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvät esitykset ovat olleet suosittuja. Tapaamisissa on
ollut esimerkiksi ravitsemusterapeutti, diabeteshoitaja,
fysioterapeutti sekä hammashoitaja. Kuntohoitaja on ollut
kertomassa, miten pysyä pystyssä eli tasapainon
tärkeydestä. Muistiyhdistyksen edustaja kertoi, miten
hoidamme aivojamme. Älypuhelimen käyttöä on harjoiteltu
ja mobiilimaksamista esitelty pankissa.
Sisustussuunnittelija kertoi värien ja valaistuksen
merkityksestä.
LIIKUNTA KILLASSAMME
Killan jäsenet osallistuivat Sykkeen järjestämiin jumppiin.
“Maijan ryhmän”, joka jatkui aina vuoteen 2014 kiltalaiset
kokivat omakseen. Sykkeellä on ryhmiä, jotka sopivat
myös iäkkäille, kuten esimerkiksi Asahi, kehonhuolto ja
uutuutena Virelavis. Kevään ja syksyn liikuntapäiviä on
pidetty Akustinpuistossa ja Kiiruun puistossa.
Pururadalla on lenkkeilty ja tutustuttu kuntoiluvälineisiin.
Samoin Kiiruun koulun sekä Lamminniemen kuntokodin
ulkoiluvälineisiin. On oltu mukana myös valtakunnallisessa
iäkkäiden ulkoilupäivässä. Kaksi kiltalaista on osallistunut
projektiin Voimaa vanhuuteen,ulkoiluystäväksi
vanhukselle.
Kiltalaisten hyvinvointipäivä Turussa on muodostunut

perinteiseksi toiminnan aloituspäiväksi elokuussa.
Kisakallion kuntoviikkoonkin on löytynyt osallistujia
killastamme. Valtakunnallisiin suurtapahtumiin on
osallistuttu katsojina (Sun Lahti 2013, Gymnastrada
Turussa 2018).
MATKAT JA RETKET
Olemme useana vuonna nauttineet teatterista Salon
Provinssissa. Emme tienneet, että korona-epidemia oli
“ovella”, kun 8.3.2020 olimme katsomassa Rakkauskirjeitä
Seela Sellan ja Esko Roineen esittämänä.
Länsi-Suomen kiltojen sisarpäiviin ja kiltatreffeihin olemme
osallistuneet. Näitä on pidetty Raumalla, Porissa,
Ulvilassa ja Turussa. Valtakunnallinen kiltapäivä on
järjestetty Helsingissä. Killastamme on oltu mukana
Länsi-Suomen kiltavastaavan Pirkko Ranisen mainioilla
jumppamatkoilla Kreikassa.
Kevään tärkein tapahtuma on killan oma toukokuinen
kevätretki. Retket ovat suuntautuneet lähiseudun
mielenkiintoisiin kohteisiin. Oheisena luettelo retkistä.
Keväällä 2012
Lounais-Hämeen luontokeskus, Korteniemen perinnetila
sekä Eerikkilän Urheiluopisto.
2013
Salo-Teijo-Mathildedal, Särkisalo, Perniön kirkonkylä
2014
Lohjan Pusula:Töllin mylly, Pusulan kirkko, Juhlatalo Kokki
(ruokailu) Kärkölän kirkko.
2015
Nuutajärven lasikylä, Urjalan Makeistukku, Ellilän kievari
Akaan Toijalassa, Visavuori sekä Iittala.
2016

Nahkurin verstas Tammelan Portaan kylässä, Syrjälän
lammastila, Saaren kansanpuisto, Lounais-Hämeen
pirtti(ruokailu), Makulihan myymälä, Forssan Finlaysonin
myymälä.
2017
Humppilan Lasitorni, Ateljee Heljä, Jokioisten kirkko,
Jokioisten kartanoalue, Ravintola Ratsumestari ja Ypäjän
hevosopisto.
2018
Hämeen Härkätietä pitkin Portaan Patiputiikin pihalta
seitsemän pitäjän rajalle. Palsankallio, kahvit juotiin
Härkätien Kynttilässä Rengossa. Rengon Pyhän Jaakon
kirkko, Lopella kartanoputiikki Punainen tupa, Marskin
majalla lounas.
2019
Saaristomatka Kemiön saareen. Taalintehtaan Ruukkikylä
ja Högsöra, lounas Farmors Cafessa.
2020
Retki Paraisille oli toteuttamista vaille valmis.
Ilmottautuneitakin oli lähes 30.
Retkillä on ollut hyvä opastus ja kohteet valittu
monipuolisiksi. Erityisen hyvän opastuksen saimme
Lounais-Hämeen oppaalta Arja Suralta.
Koska retkeilimme toukokuun lopussa,kirkkoihin
tutustumisen päätti Suvivirsi.
JUHLAT
Marras- ja joulukuu ovat juhlakuukausia. Syksyllä
vietämme yhteisiä syntymäpäiväjuhlia. Nautimme
täytekakkukahvit ja kukitamme sankarit, jotka ovat vuoden
aikana täyttäneet “määrävuosia”(70,75,80,85,90).
Mieslauluryhmä Nuoruusmuistelijat on usean vuoden ajan
huolehtinut säestyksestä ja onnittelulauluista.
Joulujuhlaa olemme viettäneet puurojuhlana esiintymällä

Lucioina tai nauttimalla ravintolan jouluruokaa. Sykkeen
pikkutontut ovat ilahduttaneet meitä tanssiesityksillään.
Esiintyjinä juhlissamme on ollut somerolaisia taiteilijoita,
mutta myös killan omat jäsenet ovat esiintyneet.
Uskollisuuden killan 30-vuotisjuhlaa vietämme Someron
Seurahuoneella. Samalla juhlimme kahden vuoden
syntymäpäiväsankareita(yhteensä 19). Koronarajoitukset
ovat peruuttaneet useita tilaisuuksia, joten on ilo päästä
juhlimaan.
Yhteys pääseuraan on monipuolistunut. Kiltavastaava
Karoliina Käkönen on osallistunut emännistön
suunnittelupalavereihin. Hän järjesti kiltalaisille
jumppapäivän ja on ideoinut ohjelma-avun
joulujuhlaan(pikkutontut). Vastavuoroisesti kävimme
ohjaamassa vanhoja joululeikkejä pienille
liikuntaleikkikoululaisille. Useista jumpista, kuten Asahista
ja Vire-laviksesta on järjestetty killalle näytetunteja.
Kiltaäiti ja muistiinmerkitsijä ovat osallistuneet pääseuran
vuosikokoukseen ja esittäneet siellä toimintakertomuksen
ja -suunnitelman. Kiltamme on saanut näkyvyyttä
pääseuran sivuilla kuvin ja tekstein Sykkeen tiedottajien
ansiosta.
Uskollisuuden kiltojen toimintamuotojen kehittäjä Kaarina
Kari korosti perinteiden,ystävyyden ja yhteisöllisyyden
tärkeyttä. Toivomme, että voimme tuottaa edelleen iloa ja
yhteisöllisyyttä itsellemme ja toisille.
Tahti ei ole tänäkään päivänä hiipunut, mutta toiminta
muuttuu ajassa ja on aina osallistujien näköistä. Yritetään,
ettei liikaa jumittauduttaisi vanhoihin kaavoihin. Ollaan
rohkeita, avoimia ja uteliaita perinteitä unohtamatta.

Uskollisuuden Kilta digiloikkaa
uudelle vuosikymmenelle.

Tuulikki Salminen
Tuija Pelto-Lampola

