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Kansikuva: 
Arvo Kotilaisen (1897–1949) maalaus 
”Joulukirkkoon lähtö” liitettiin kan-
sikuvaksi suojeluskuntajärjestön ää-
nenkannattajaan ”Hakkapeliittaan” 
52/1927. Kotilainen opiskeli Taidete-
ollisessa keskuskoulussa 1914–1916 
sekä Suomen Taideyhdistyksen pii-
rustuskoulussa 1917. Taitelijan de-
byytti oli Helsingissä 1916. Kotilainen 
toimi kuvittajana 1919–1931 ja uransa 
aikana muun muassa vastasi ”Hakka-
peliitan” taiteellisesta ulkoasusta.

Joulumuisto vuodelta 1978

Tervehdys vapaussodan 
invalideille

Vapaussodan Invaliidiveljet

Vietämme meidän vapaussoturien 61:stä vapaata Joulua, uhrein lunastetun 
itsenäisyytemme juhlavuoden Joulua. Pieni on elossa olevien invaliidiveljiemme 
joukko, joka vielä saa kokea Joulun siunausta ja nöyrästi ylentää mielensä 
Korkeimman puoleen kiittäen siitä, että saamme elää itsenäisenä kansana 
vapaassa, kauniissa synnyinmaassamme.

Toivotan Teille ja perheillenne nuorinta polvea myöten Vapaussodan 
hengen elävöittävissä muistoissa valoisaa rauhan Joulua ja siunausrikasta Uutta 
Vuotta.

          Matti Laurila,

Eversti evp, Vapaussodan Invaliidien Liitto r.y:n puheenjohtaja.
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K
ohta 23 vuotta sitten 
perustetun Vapaussodan 
Perinneliiton ensisijaisena 
tarkoituksena on vaalia 
kaikkien kolmen vapausso-

tamme ja vuosina 1918–1945 käytyjen 
itsenäisyystaistelumme muistoa. 
Liitto on ennen muuta yhteistyöorga-
nisaatio, jonka tavoitteena on koota 
yhteen ne kansalaiset ja järjestöt, jot-
ka haluavat vaalia itsenäisyystaistelu-
jemme, vapaussotiemme perinteitä. 

Liittoon kuuluu tänään 32 eri puo-
lilla maata toimivaa perinneyhdis-
tystä, neljä säätiötä sekä uusimpana 
16.5.2015 mukaan hyväksytty Suo-
jeluskunta- ja Lotta Svärd -museon 
tukiyhdistys Seinäjoella. Sen tarkoi-
tuksena on edistää vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön perinnettä ja 
tukea Seinäjoella toimivaa valtakun-
nallista Suojeluskunta- ja Lotta Svärd 
-museota. Yhdistys vaalii tätä arkki-
tehti Alvar Aallon alkuperäisasuisen 
nuoruudentyön säilyttämistä koko-
naisena rakennusmiljöönä.

Vuosittaiset kesäpäivät ovat toi-
mintamme lippulaiva ja hengen yl-
läpitäjä. Jälleen tänä vuonna meille 
Riihimäellä paikalla olleille jäi hyvä 
maku suuhun! Iso kiitos siitä kuuluu 
ennen kaikkea erinomaiset puitteet 
meille tarjonneelle Panssariprikaa-
tille ja sen komentajalle eversti Pekka 
Järvelle. Hämeenmaan Perinneyh-
distyksen puheenjohtaja Teuvo Mah-
rberg takasi omalla työllään tapah-
tuman taloudellisen pohjan, josta 
hänelle kiitos. Lämmin kiitos kaikille 
järjestelyissä mukana olleille ja ohjel-
man tekijöille sekä tietysti tukijoil-

Perinneliiton puheenjohtajalta

lemme. Kiitos myös kaikille paikalla 
olleille, sillä osallistujat tekevät juhlan 
ja meitä oli sekä lauantain veljesillas-
sa että sunnuntain kirkossa ja pääjuh-
lassa jälleen paljon! 

* * *

Vapaussodan Perinneliitto oli omalla 
osastollaan Tampereella syyskuussa 
järjestetyillä kokonaisturvallisuuden 
messuilla. Perjantaina siellä oli kou-
lulaisten päivä. Oli todella mukavaa 
jutella opiskelijoiden kanssa ja ker-
toa heille perustietoa vapaussodasta. 
Pysäyttävän kokemuksen koin, kun 
eräs nuori neito tokaisi, että milloin-
kas tuo sota oikein käytiin, on tainnut 
mennä koko tapahtuma täysin ohi 
silmien! Asia aukeni hänellekin, kun 
käytin sitä toista, median pääasiassa 
lanseeraamaa termiä sisällissota. Mi-
nulle itselleni tuli taas selväksi, mitä 
nimeä koulujen opetuksessa vuoden 
1918 tapahtumista käytetään. Töitä 
meillä siis vapaussodan perinteiden 
vaalijoina riittää! Yksi työkalu tässä 
on 50-sivuinen julkaisu ”Itsenäinen 
Suomi – Miten Suomi saavutti ja säi-
lytti itsenäisyytensä”. Nidettä on saa-
tavana liiton toimistolta – vaikkapa 
kouluihin jaettavaksi!

Helsingin seudun uusi puheen-
johtaja Jyrki Uutela ja hänen puo-
lisonsa Nina Schleifer ovat olleet 
aktiivisia ja tuottaneet koosteen 
”Täsmätietoa Vapaussodasta”. He 
ovat tarkistuttaneet listaamansa tie-
dot asiantuntijoilla, mm. kahdella 
professorilla. Toinen heistä on leh-
temme pitkäaikainen päätoimittaja, 
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edellä mainitun itsenäisyysniteen 
kirjoittaja ja nykyisinkin vielä teräviä 
kommentteja lehdessämme esittävä 
Mikko Uola. Päätimme hallitukses-
sa laittaa tämän varsin asiapitoisen 
koonnoksen kaikkien halukkaiden 
saataville liittomme nettisivuille ja 
sieltä se löytyy heti etuaukeamalta. 
Tällainen apuväline on monta kertaa 
tarpeen tietolähteeksi – esimerkiksi 
tuossa sodan nimiasiassa!

* * *

Yksi lähitulevaisuuden tärkein haas-
teemme on järjestää vuonna 2018 
näyttävä paketti itsenäisen Suomen 
ensimmäisten vapaustaistelujen al-
kamisen ja päättymisen 100-vuotis-
juhliin liittyen. Toimintaa koordinoi 
johtamani päätoimikunta, johon 
kuuluu kattava joukko itsenäisyys-
taistelujemme muistoa vaalivien sää-
tiöiden ja yhdistysten edustajia. 

Vuoden 2018 Tammisunnuntaita 
juhlitaan kaksipäiväisenä tapahtu-
mana Seinäjoella. Seinäjoki areena 
on jo varattu ja Etelä-Pohjanmaan 
perinneyhdistyksen johdolla tehtä-
vän valmistelutyö on hyvällä mallilla.

Finlandiatalossa 16.5. vajaan kol-
men vuoden kuluttua järjestettävien 
juhlien valmistelut etenevät. Ohjel-
maluonnos on jo hyvällä mallilla. 
Vapaussodan Helsingin Seudun pe-
rinneyhdistys yhteistyötahoineen on 
jatkanut aktiivisesti varsinaisia töitä. 

100-vuotisjuhlat eivät saa rajoittua 
noihin kahteen tavallaan päätapah-
tumaan. Koko Suomessa pitää olla 
aktiivisia tämän asian esille tuomi-

seksi ja tässä yhteydessä omat perin-
neyhdistyksemme ovat ratkaisevassa 
roolissa. Vuosi 2018 on käsissä aivan 
kohta, joten ainakin suunnittelutyöt 
on hyvä aloittaa jo nyt.

Emo-organisaatiomme on tammi-
sunnuntaina 1954 perustettu Vapaus-
soturien Huoltosäätiö. Tuo nykyinen 
jäsensäätiömme on meille tärkeä pe-
rinnetoiminnan rahoittajana. Tänä 
vuonna saamamme tuki oli jälleen 
mittava. Kiitos siitä!

Jo tässä vaiheessa tiedoksenne ja 
kalenteriin merkittäväksi: Ensi vuon-
na kokoonnumme 21. ja 22. 5. kesä-
päiville Uudenmaan Prikaatin vie-
raiksi Dragsvikiin ja Tammisaareen, 
ensimmäistä kertaa toimintamme 
historiassa.

Toivotan kaikille lehtemme luki-
joille siunauksellista Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja Hyvää Uutta Vuotta 
2016!

Kalervo Sipi,
kenraalimajuri evp.
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Suuri Jääkärivärväys 
100 vuotta 

Juhlaseminaari
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A
lahärmän koulukeskuksen 
juhlasaliin oli 18.10.2015 
kokoontunut suuren jääkä-
rivärväyksen merkeissä noin 
300 henkilön seminaariylei-

sö. Juhlaseminaarin avasi eversti evp 
Jorma Jokisalo. Esitelmöitsijät olivat 
professorit Martti Häikiö ja Kari Hok-
kanen sekä filosofian maisteri Simo 
Isotalo. 

Valtiovallan tervehdyksen toi puo-
lustusministeri Jussi Niinistö. Hän 
korosti asevelvollisuuden luomaa yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ja merki-
tystä maanpuolustustahdolle. Lisäksi 
hän kiitti jääkäriperinteiden vaalijoi-
ta ja painotti jääkäreiden merkitystä 
vapaus-, talvi- ja jatkosodassa.

Venäjän varjo
Professori Häikiön sanat veivät sadan 
vuoden takaiseen Suomeen: ”Keitä 
olivat suomalaiset 1915?” Hän täh-
densi maailmansodan vaikutuksia, 
kuten Suomen julistamista poik-
keustilaan ja muuttumista suureksi 
sotaleiriksi. Erittäin pahaenteinen oli 
suuri venäläistämisohjelma; Suomen 
yllä oli suuri Venäjän varjo. Tämän 
silloisia suomalaisia vaivanneen asi-
an Häikiö tiivisti kysymykseen: ”Tu-
leeko Suomesta venäläinen sotilas- ja 
huoltotukikohta ja lopulta Venäläi-
nen maakunta?” Esitelmän päätteek-
si Vapaussoturi-lehden päätoimittaja 
Vesa Määttä kertoi K.L. Oeschin vai-
heista jääkärivärvärinä.

Kansan syvistä riveistä
Professori Hokkanen muistutti 
Saksan keisarin nimissä annetusta 
päätöksestä, joka käynnisti suuren 
värväyksen. Se ”toi syyskuun alun 
1915 ja toukokuun lopun 1916 välillä 
Lockstedtiin 1500 miestä. Myöhem-
min tuli vielä täydennystä, niin että 
2000 tavoite melkein täyttyi.” Suuri 
värväys muutti jääkäriliikkeen ko-
konaan toiseksi, sillä ylivoimainen 
enemmistö uusista jääkäreistä tuli 
kansan syvistä riveistä. Hokkanen 
myös painotti, ettei jääkäriliike kehit-
tynyt varsinaiseksi kansanliikkeeksi. 
Joka tapauksessa jääkärit tulivat an-
tamaan korvaamattoman panoksen 
Suomen kohtalon hetkiin.

^  Seminaariin osallistui noin 300 henkilöä.



^  Herrojen puuhista kansanliikkeeksi 
oli professori Kari Hokkanen esitelmän 
aihe.

^  Filosofian maisteri Simo Isotalo 
esitelmöi suuresta jääkärivärväyksestä 
Etelä-Pohjanmaalla.

5/15 | vapaussoturi |      7

Vaativa tehtävä
Maisteri Isotalo kertoi elävästi värväyk-
sen keskeisistä osista Etelä-Pohjanmaal-
la. Hän korosti värväystehtävän vaati-
vuutta: ”Ns. ilmiantajia löytyi monesta 
pitäjästä ja lisäksi santarmit olivat asial-
la ja lopulta onnistuivat vangitsemaan 
[Vihtori] Kosolan ja useita muitakin. Osa 
pääsi pakenemaan Ruotsiin. Näin teki 
myös isäni Antti Isotalo, joka oli komen-
nettu Saksasta panemaan vauhtia värvä-
ykseen.”

* * *
 Ennen juhlaseminaaria oli järjestetty 

jumalanpalvelus Alahärmän kirkossa ja 
lähetetty Seppelpartio sekä tehty kun-
niakäynti. Kohteina olivat Jääkärimuis-
tomerkki ja Vapaussodan muistomerkki. 

Vesa Määttä

^  Valtiovallan tervehdyksen esitti puolustusministeri Jussi Niinistö.

^  Professori Martti Häikiön esitelmän aiheena oli 
Suomi ja maailmansota 1915.

^  Seminaarin päätyttyä 
Kauhavan kaupunginjohtaja 
Markku Lumio luovutti 
esitelmöitsijöille 
puukkoseppä Pauli 
Kankaanpään tekemät 
puukot. Lumion vieressä 
seminaarin puheenjohtaja, 
eversti evp Jorma Jokisalo. 
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T
alvella 1915 alkoi Pohjois-Sak-
sassa suomalaisten nuorukais-
ten kova sotilaskoulu. Joukos-
ta koulutettiin Kuninkaallinen 
Preussin Jääkäripataljoona 27. 

Kesällä 1916 pataljoona komennettiin 
itärintamalle Kuurinmaan soille ja 
metsiin saamaan taistelukokemusta.  

Suomi kuului tuolloin suuriruh-
tinaskuntana Venäjän keisarin alai-
suuteen. Siitä syystä Saksan antama 
koulutus piti hoitaa salassa. Se alkoi 
25.2.1915 Lockstedtin leirin kasar-
meilla. Ensin oli tavoitteena kouluttaa 
ainoastaan 200 miehen perusjoukko. 
Tavoitetta nostettiin vuoden aikana 
lähes 2000 mieheen.

Tulikaste Kuurinmaan  
hetteisillä soilla

Jääkärien jäljillä
^  Satavuotiaat 
taisteluhaudat ovat 
yhä matkailijoiden 
nähtävillä Jurmalan 
pohjoispuolen 
rantamaisemissa.

^  Sampo Ahto kertoi 
Misse-joen ylittävällä 

sillalla taisteluista, 
joissa vastakkain olivat 

venäläiset ja JP 27.
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Itärintamalle lähdön aikana pa-
taljoonan vahvuus oli 1300 miestä. JP 
27 koostui pääosin talonpoikaisista ja 
työläistaustaisista nuorukaisista sekä 
ylioppilaista.  

Jääkärit saivat tulikasteensa Latvi-
an Misse-joella alkukesällä 1916. Siel-
tä he siirtyivät elokuussa Liepajan ja 
Jurmalan alueille.  

Jääkärit vannoivat juhlallisen 
sotilasvalan Suomen lailliselle hal-
litukselle Liepajan Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa 13.2.1918. Odotettu 
kotimatka alkoi 14.2.1918. Arcturus-
laiva jääkäreineen ankkuroitui Vaa-
saan 25.2.1918. Kenraali Mannerheim 
oli heitä vastassa. Koulutettu joukko 
tarvittiin kipeästi varmistamaan 
maamme vapaus.

Opintomatka jääkärien 
jäljille
Ilmajokelaistaustainen ”Aallon pat-
teriston perinnetoimikunta” suun-
tasi syksyisen opintomatkansa tänä 
vuonna ”jääkärien jäljille” Latvian 
Kuurinmaalle. Eversti evp Sampo 
Ahto toimi 60-päisen joukon asian-
tuntijaoppaana. Pitkien ajomatkojen 
aikana sotahistorioitsija kertoi värik-
käästi retkeläisille jääkärien vaiheista 
koulutuksesta aina viime sotiimme 
saakka.

– Tiedot sadan vuoden takaisista 
tapahtumista sisältävät sekä faktaa 
että fiktiota. Itse olen saanut run-

saasti suusannallista tietoa hyvältä 
ystävältäni jääkärieversti Matti Lauri-
lalta (1895–1983). Jääkärin, sittemmin 
päämajan kenraalin, Wiljo Tuompon 
(1893–1957) herkät kirjeet Riianlah-
den rintamalta olivat myös autentti-
sina tietolähteinä. Molempien kerto-
jien tunteet olivat olleet kerronnassa 
vahvasti mukana, Ahto totesi.

Miksi taistelivat 
Kuurinmaallakin?
Saksalainen kasarmielämä oli suo-
malaisia jääkäreitä aika ajoin ahdis-
tanut, josta syystä JP 27 päätettiin 
lähettää rintamakokemusta saamaan 
silloiselle itärintamalle. Tavoitteena 

Tulikaste Kuurinmaan  
hetteisillä soilla

oli ollut säästää miehiä Suomea var-
ten, minkä vuoksi rauhallisena pidet-
tyä Kuurinmaan rintamaa pidettiin 
sopivana heille.

Jääkärit olivat toivoneet hartaas-
ti pikaista paluuta Suomeen. Siihen 
tarjoutui tilaisuus vasta lähes kaksi 
vuotta kestäneiden kärsimysten jäl-
keen. Baltian pienet maat ja Suomi 
vapautuivat bolsevismin kahleista 
lähes samoihin aikoihin 1917–1918. 
Kokivatko jääkärimme jo tuolloin 
taistelevansa Kuurinmaalla myös 
Latvian vapauden puolesta?    

– Tärkeimpänä päämääränä oli 
päästä vapauttamaan oma isänmaa 
vieraan vallan harjoittamasta sor-
tovallasta. Samalla autettiin Baltian 

^  Sotilashauta-
usmaalla Skrabben 
lähellä lepää myös 
Matti Nykänen, 
joka kaatui ensim-
mäisenä jääkärinä 
Misse-joen tulikas-
teessa.

^  Har-
taushetki 
Riianlahden 
alueen soti-
lashautaus-
maalla. Aallon 
patteriston 
perinnetoimi-
kunnan jäsen, 
kirkkoherra 
evp Juhani 
Erkkonen 
puhuu: Aate 
innosti silloin 
nuoria miehiä.
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pieniä orjuutettuja kansoja, jolla ei 
ollut omaa koulutettua sotaväkeä, 
Sampo Ahto pohdiskeli retkeläisten 
kysymyksiin vastaten. Se tiedoste-
taan nykyisessä Latviassa.

Suoelämä karaisi luonnetta
Pahainen Misse-joki solui kapeana 
rintamien välillä. Venäläiset lähet-
tivät kranaattejaan joen takaa suo-
maastoon ryhmittyneen pataljoonan 
niskaan. Sitäkin enemmän kärsimys-
tä aiheutti vetinen suomaasto, jonne 
ei voinut edes kunnolla kaivautua. 
Ainoiksi suojiksi lapioitiin hiekasta ja 
turpeesta valleja suoraa näköyhteyttä 
estämään. 

Kirjeissään jääkäri Wiljo Tuompo 
kuvaili monipuolisesti, realistisesti ja 
samalla herkästi päivittäisiä toimia 
ja tunnelmia Riianlahden rintamilla. 
Suora ote hänen kirjeestään: – Käy-
tiin partiokahakoita ryssäin kanssa, 
seistiin vahdissa pimeinä syysöinä ja 
korjailtiin aamupäivällä suojavallia, 
jonka ryssäin tykistö oli yöllä särke-
nyt. Rakennettiin uusia vahvoja pom-
misuojia ja asuntoja tai piikkilankaes-
teitä.

Ulkoiset olot olivat ankeat. Kesäai-
kana ilma kuhisi verenhimoisia sääs-
kiä. Monet sairastuivat jopa malari-
aan. Märässä maassa nukkumisesta 
ei tullut mitään. Työtä tehtiin miltei 
vuorotta. Koti-ikävä vaivasi. Kirjeet 
eivät kulkeneet, huhuja niidenkin si-
jasta. Ruoka oli huonoa. Kapinahen-
kikin valtasi mielialoja.

– Eversti Matti Laurilan läpi koko 
elämän jatkuneet selkävaivat saivat 
alkunsa jääkäriaikana juuri Misse-
joella. Hän oli loukannut hirttä kan-
taessaan pahasti selkänsä, Sampo 
Ahto kertoi viitaten keskusteluihinsa 
iäkkään everstin kanssa. 

Ensimmäinen jääkäriuhri koettiin 
juuri Misse-joella. Vihollisen kra-
naattituli sattui ruoka-aikaan, jolloin 
miehet eivät olleet kunnolla suojau-
tuneet. Lappajärveläinen työläisko-
din poika Matti Nykänen (1896–1916) 
oli yrittänyt pitää huolta soppapa-
kistaan niin tunnollisesti, jotta oma 

T
uleva kenraali Taavetti Laa-
tikainen syntyi 1886 Hau-
kivuorella kuusilapsiseen 
torppariperheeseen. Laati-
kaisen suvussa arvostet tiin 

koulutusta. Taavetin sedät, Heikki 
ja Anders, olivat valmistuneet opet-
tajiksi Jyväskylän seminaarissa. 
Taavetti kävi kansakoulun ja aloitti 
Jyväskylän lyseon 1898 sekä suoritti 
ylioppilastutkinnon 1906.

Opettaja  
– oppilas   
Taavetin setä Heikki (1849–1924) oli 
opettajana Lappajärvellä 1889–1890, 
Jämsässä ja uudelleen Lappajärvellä 
1902–1914 eli eläköitymiseensä saak-
ka. Heikin taloudellinen tuki mah-
dollisti Taavetin opinnot lyseossa ja 
yliopistossa. Jääkäri-oopperalaulaja 
Severus Konkola on muistellut yhtei-
siä sotaleikkejä, kun Taavetti oli ollut 
Jämsässä loma-ajat setänsä luona. 
Muistitieto kertoo Taavetin olleen 
samoin myös Lappajärvellä, vaik-
ka virallisesti hän muutti vasta 1914 
Haukivuorelta Lappajärvelle.

Katunujakassa
Laatikaisen poika Erkki, kenraali 
hänkin, tietää isänsä kuulleen jää-
käriliikkeestä ensiksi väitöskirjansa 
ohjaajalta professori ja jääkäriakti-
visti Herman Gummerukselta. Taa-
vetti oli hakeutunut lehtoriksi Porin 
lyseoon rahoittaakseen jatko-opinto-
jaan mutta ainakin yhtä painava syy 
Poriin muutolle oli konttoristi Julia 
Grönroos, tuleva rouva Laatikainen. 
Taavetti, puoliso Julia ja poika Esko 
muuttivat sittemmin 1922 Lappajär-
veltä Haminaan. Laatikainen joutui 
Porissa katunujakkaan santarmien 
kanssa puolustaessaan oppilaitaan. 

Taavetti Laatikainen 
lähti jääkäriksi Lappajärveltä

turvallisuus jäi toissijaiseksi asiaksi. 
Kranaatinsirpale repi miestä kuolet-
tavasti. Ennen menehtymistään hän 
oli vielä varmistanut, pysyikö pakki 
pystyssä.

Sotilasvala Liepajan 
kirkossa
Misse-joelta pataljoona siirrettiin 
loppukesästä 1916 Riianlahdelle, Jur-
malaan ja Liepajaan. Taisteluhaudat 
ovat monin paikoin edelleen hyvin 
nähtävissä. Matkailijoita varten on 
pystytetty muistomerkkejä. Ne ker-
tovat myös meille nykypolven edus-
tajille Baltian ja Suomen yhteisestä 
sotahistoriasta, uhreista ja jääkärien 
kohtaloista.

Opintomatkamme ehdoton ko-
hokohta oli hartaushetki Liepajan 
pyhän kolminaisuuden kirkossa. Siir-
ryimme ajatuksissamme helmikuun 
13. päivään 1918. Silloin kirkon täytti 
tuhat karaistunutta suomalaista jää-
käriä. He vannoivat sotilasvalansa 
itsenäisen Suomen viralliselle esival-
lalle. Jääkärilippu vihittiin. Seuraava-
na päivänä pataljoona ”purjehti” koh-
ti Suomen rantoja.

Nyt lähes sata vuotta tuon ta-
pahtuman jälkeen Liepajan kaunis-
ta kirkkosalia värisytti pohjalaisten 
matkamiesten römeä veisuu. Sama 
isänmaallinen virsi värisi taannoin 
kotimatkalle valmistautuvien jää-
käriemme huulilla. Herkin mielin 
kuunneltiin vielä seisaaltaan ret-
kikunnan jäsenen Erkki Rajamäen 
soittama Jääkärimarssi. Sivualttarilla 
paloi kolme kynttilää Suomen lippu-
standardin vieressä. Laatta seinällä 
muistutti jääkäreistä latviaksi, suo-
meksi ja ruotsiksi.

Isänmaallinen tilaisuus Liepajan 
kirkossa oli raavaille miehille erittäin 
koskettava. Hetki liikutti silminnäh-
den myös kirkon paikallista vahtinei-
tokaista, joka sisimmässään aisti suo-
malaisille tärkeät arvot. Tämä joukko 
eläytyi sadan vuoden takaisiin jääkä-
riperinteisiin täydestä sydämestään.

Matti Latvala
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Taavetti Laatikainen 
lähti jääkäriksi Lappajärveltä

^  Kun Laatikainen aloitti jääkärintiensä, hän oli lähes 30-vuotias ja 
suorittanut yliopistollisen loppututkinnon. Kuvassa (SA) lähes 56-vuotias 
kenraaliluutnantti Laatikainen on Karhumäessä.

Suuri värväys
Laatikainen tuli jouluksi 1915 setänsä 
Heikin luokse Lappajärvelle. Samana 
syksynä jääkäriliikkeessä oli käynnis-
tynyt niin kutsuttu suuri värväys. Sen 
tavoitteena oli saada pataljoonan ver-
ran suomalaisia sotaoppiin Saksaan. 
Legenda Antti Isotalo oli komennettu 
Saksasta Suomeen värväystehtäviin 
ja tuli Lappajärvelle joulun alla 1915. 
Antti keskusteli iltamissa avoimesti 
jääkäriliikkeestä ja sai oman kerto-
mansa mukaisesti poikia ”koko lailla” 
matkaan. Lockstedtin leirillä ilmoit-
tautui 5.1.1916 kaksi lappajärveläistä 
jääkärialokasta, Hyytinen ja Nykä-
nen, ja pari päivää myöhemmin viisi: 
Kannanniemi, Kärnä, Laatikainen, 
Loukola ja Ääriäinen. Toivo Kärnä oli 
Tuntemattoman sotilaan kapteeni 
”Kaarnan” esikuva. Tieteen tappiok-
si Taavetti kadotti jääkärireissullaan 
melko valmiin latinankielisen väitös-
kirjansa ” Keisari Augustuksen toimet 
Rooman kaunistamiseksi” sekä 2-ri-
visen hanurinsa.

Miksi jääkäriksi?
Laatikainen oli poikkeuksellinen jää-
kärialokas. Hän oli lähtiessään pian 
30-vuotias ja suorittanut yliopistolli-
sen loppututkinnon. Lehtorin kelpoi-
suus olisi varmistanut Laatikaiselle 
turvallisen tulevaisuuden opettajana 
tai tutkijana. Miksi hän sitten valitsi 
epävarman jääkärin tien? Laatikai-
sen elämäkerran kirjoittaja Sinerman 
näkemys on, että Laatikainen joutui 
painumaan maan alle Porin nujakan 
jälkeen. Siitä tuskin oli kyse. Taavetti 
oli päätöksensä tehnyt keskusteluis-
sa professori Gummeruksen kanssa 
ja sitä Antti Isotalo saattoi vahvistaa 
Lappajärven nuorisoseuran iltamis-
sa. 

Veikko Leväniemi, 
Vimpeli.

^  Kapteeni 
”Kaarnan” eli Toivo 
Kärnän ja hänen 
veljensä Niilon 
muistolaatta veljesten 
syntymäkodin 
seinässä. Toivo ja Niilo 
olivat samalla paikalla 
asuneen Tuomas 
Kärnän (1658–1738) 
suoraan alenevaa 
polvea. Tuomas oli 16 
jääkärin kantaisä. – 
Kuva Timo Hyytinen.
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A
amulla 8. helmikuuta 1921 
ilmestynyt Turun Sanomat 
otsikoi näyttävästi etusivul-
laan: ”Revolverinäytelmä 
Turussa”. Uutinen kertoi, 

että eräs lääkäri oli edellisenä iltana 
ampunut Turussa palvelleen jää-
kärikapteenin revolverillaan. Sekä 
ampuja että ammuttu olivat olleet 
jääkärikoulutuksessa Saksassa, ja 
tapauksen teki mielenkiintoiseksi 
se, että ampumisen syyksi sanottiin 
Saksassa olon aikaiset asiat. Tämä 
jääkärihistorian murhenäytelmä on 
erikoinen tapaus, jolla on oma erikoi-
nen esihistoriansakin.

Kun ensimmäiset suomalaisjää-
kärit eli niin sanotut Pfadfinderit 
harjoittelivat sotataitoja Saksassa 
Lockstedtin harjoitusleirillä kevättal-
vella 1915, heidän joukossaan olivat 
vaasalainen Magnus Ekblad ja helsin-
kiläinen Carl Thomas Reguel Wolff. 
Jälkimmäisestä on syytä mainita 
kaikki etunimet siksi, että Pfadfin-
der-kurssilla oli kaksi muutakin Carl 
Wolff -nimistä miestä. Jälkimmäiset 
olivat keskenään veljeksiä ja ensiksi 
mainitun, toista etunimeään Thomas 
käyttäneen Wolffin serkkuja.

Magnus Ekblad oli vaasalaisen 
kauppiaan poika. Hän oli syntynyt 
Ruotsin Sundsvallissa vuonna 1887, 
mutta oli käynyt koulunsa Vaasassa. 
Päästyään ylioppilaaksi Kokkolasta 
1909 hän oli työskennellyt harjoit-
telijana kemikaalitehtailla Yhdys-
valloissa, ja vuodesta 1911 hän oli 
opiskellut Helsingissä maatalousalaa 
ennen lähtöään jääkärikoulutukseen 
Saksaan.

Varakkaan helsinkiläisliikemie-
hen, puuteollisuusyhtiö Tornatorin 

suurosakkaan Reguel Wolffin poika 
Thomas Wolff puolestaan oli synty-
nyt 1888, ja hän oli käynyt koulunsa 
Helsingissä. Ylioppilaaksi Thomas 
Wolff oli kirjoittanut 1905, ja maalis-
kuun 1. päivänä 1915 eli juuri ennen 
Saksaan lähtöään hän oli valmistunut 
lääketieteen lisensiaatiksi. 

Aktivismi oli Wolffeilla suvussa, 
sillä aktivisteihin lukeutunut isä-

Wolff oli tunnetun veljensä konsuli 
Eugén Wolffin kanssa joutunut Bob-
rikovin aikana muutamaksi vuodeksi 
karkotetuksi venäläisvastaisten mie-
lipiteittensä takia. Thomas Wolffin 
äiti Elsa puolestaan oli vaikutusval-
taista Ramsayn aatelissukua, jatko-
sodan aikaisen ulkoministerin Hen-
rik Ramsayn serkku. Thomas Wolffin 
vanhemmat olivat eronneet 1906.

Stadt Hamburgista Hamburger Börsiin

Jääkärimurha 
Turussa 1921

^  Jääkärikap-
teeni Magnus 
Ekblad. – Kuva 
Jääkärimatrik-
keli.
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Ekblad oli ylennyt jääkärijoukos-
sa Gruppenführeriksi 1917 siitä huo-
limatta, ettei hän ollut osallistunut 
itärintaman taisteluihin. Hän saapui 
jääkärien pääjoukon mukana Suo-
meen helmikuussa 1918 luutnantiksi 
ylennettynä ja osallistui komppani-
anpäällikkönä Karjalan rintaman 
taisteluihin. Vapaussodan jälkeen 
vuodesta 1919 hän palveli Porin Ryk-
mentissä, ja hänet ylennettiin kaptee-
niksi 1920.

Valmiina lääkärinä jääkärijouk-
koon liittynyt Thomas Wolff puoles-
taan ylennettiin Gruppenführeriksi 
jo syyskuussa 1915. Hänet lähetettiin 
Haaparantaan ja Uumajaan hoita-
maan suomalaisvapaaehtoisten vär-
väämistä jääkärijoukkoon. Tältä 
komennukseltaan hän palasi harjoi-
tusleirille Lockstedtiin joulukuussa 
1915.

Seitsemän laukausta 
hotellihuoneessa
Turkulaisen Hamburger Börs -hotel-
lin portieeri Erik Eklund hälytti illalla 
7. helmikuuta 1921 läheisessä Kaup-
piaskadun ja Eerikinkadun kulmassa 
päivystäneen järjestyspoliisi Matti 
Vuorisalon, sillä hotellin asukkaana 
ollut lääketieteen lisensiaatti Wolff 
oli soittanut huoneestaan hänelle ja 
ilmoittanut ampuneensa miehen. 
Passipoliisi, joka oli kuullut lauka-

ukset, otti ampujaksi ilmoittautu-
neen kiinni tämän hotellihuoneessa 
ja takavarikoi tältä 7.65-kaliiperisen 
Browning-revolverin. Kun Wolff oli 
maksanut hotellilaskunsa, poliisi kul-
jetti hänet poliisilaitokselle.

Kävi ilmi, että Wolff oli saapunut 
Nordstjernan-laivalla Ruotsista pari 
päivää aikaisemmin ja asettunut asu-
maan kyseiseen Turun tunnetuim-
paan hotelliin. Aamulla 7. helmikuuta 
hän oli soittanut Turun kasarmille Po-
rin Rykmentin neljännen komppani-
an päällikkönä palvelleelle kapteeni 
Ekbladille pyytäen tätä saapumaan 
luokseen hotelliin. Ekblad oli luullut 
soittajan olevan jompikumpi Wolffin 
serkuista, jotka olivat jääkäriupsee-
reita, ja oli suostunut tulemaan.

Kun Ekblad oli noin puoli yhdek-
sän aikaan illalla saapunut Wolffin 
luokse Hamburger Börsin kolman-

nen kerroksen Kauppiaskadun puo-
leiseen huoneeseen numero 41, oli 
Wolff ampunut revolverillaan seitse-
män laukausta tätä kohti. Kapteeni 
pääsi haavoittuneena omin voimin 
ulos hotellin takaovesta. Hän huusi 
kadulla käveleville miehille: ”Autta-
kaa, minua on ammuttu”. Miehet aut-
toivat Ekbladin hotellin edessä häntä 
odottaneen sotilaan rekeen, jolla hä-
net kuljetettiin sairaalaan. 

Magnus Ekblad leikattiin Turun 
lääninsairaalassa, mutta hän kuoli 
9. helmikuuta vasten yöllä. Surman-
sa saanut jääkärikapteeni saatettiin 
sotilaallisin kunnianosoituksin 
junaan, joka kuljetti hänen ruumiinsa 
Vaasaan, jossa hänet haudattiin per-
hehautaan luotien repimässä mant-
telissaan.

Wolffia kuulusteltiin teon joh-
dosta, ja seurasi monta kuukautta 

Stadt Hamburgista Hamburger Börsiin

Jääkärimurha 
Turussa 1921

^  Hotelli 
Hamburger 
Börs.

^  Turun poliisilaitoksen piirros 
murhan tapahtumapaikasta. 

Piirrokseen on merkitty paikalta 
löytyneet luodit ja hylsyt sekä 

Ekbladin pakotie.
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kestänyt oikeudenkäynti. Wolffin 
syyllisyys Ekbladin ampumiseen oli 
kiistaton. Kuulusteluissa ja oikeuden-
käynnissä nousivat kuitenkin pääl-
limmäiseksi tapahtumat Saksassa 
vuodenvaihteessa 1915−1916. 

Mitä Saksassa olikaan 
tapahtunut?
Ruotsin-komennukseltaan Lock-
stedin harjoitusleiriin joulukuussa 
1915 palannut Wolff oli joutunut uu-
tenavuotena 1916 leirin sairastuval-
le, josta hän oli kuitenkin poistunut 
luvatta uudenvuodenpäivän illalla. 
Hän oli mennyt Lockstedtissa ollee-
seen Stadt Hamburg -nimiseen ravin-
tolaan, jossa hän oli tavannut useita 
suomalaisjääkäreitä. Paikalla oli ol-
lut myös Ekblad kahden läheisestä 
Itzehoen kaupungista kotoisin olleen 
ja junalla samana iltana Lockstedtiin 
tulleen naisen seurassa.

Nämä naiset Johanna Dombrows-
ki ja Frieda Steinberg olivat ilmeisiä 
sellaisen palveluammatin harjoitta-
jia, jollaisten palveluille tuhansien 
miesten varuskunta tarjosi verratto-
mat markkinat. Johanna Dombrows-
ki kertoikin sittemmin kuulustelussa, 
että hänellä oli ollut ”vilkasta kanssa-
käymistä” Lockstedtin leirin poikien 
kanssa, vaikka hän sattuikin olemaan 
naimisissa. Aviomies vain oli jossain 
Venäjällä. Frieda oli myös mielellään 
tekemisissä miesten kanssa, kertoi 
Johanna. Tapahtumailtanakin Frie-
da oli poistunut ravintolasta joksikin 
aikaa Strömberg-nimisen suomalais-
jääkärin mukana.

Ryypiskeltyään ensin kyseisessä 
ravintolassa seurue oli siirtynyt toi-
seen, lähellä olleeseen Landhaus-
nimiseen ravintolaan. Puolenyön 
jälkeen, kun viimeinen juna oli jo 
mennyt, miehet olivat lähteneet saat-
tamaan naisia kohti seitsemän kilo-
metrin päässä ollutta Itzehoea. Tämä 
pimeä myrsky-yö sata vuotta sitten 
koitui lopulta kohtalokkaaksi kolmel-
le tästä lemmenkipeästä seurueesta.

Mitä matkalla Lockstedtin lei-
riltä kohti Itzehoea tapahtui, siitä 
asianosaisten kertomukset menivät 
pahasti ristiin. Joka tapauksessa Itze-
hoeen matkalla ollut ajuri löysi yöllä 
Frieda Steinbergin vaatteet revittyinä 
ja useilla puukoniskuilla surmattuna. 
Ekblad ja Wolff olivat palanneet leiril-
le yhtä matkaa jälkimmäisen hiipies-
sä takaisin sairastupaan. Seuraavana 
päivänä saksalaisen sotilaspatrulli 
pidätti molemmat miehet, ja leirille 
tuotu Johanna Dombrowski tunnisti 

heidät samoiksi, joiden seurassa hän 
ja surmattu Frieda olivat edellisenä 
yönä olleet.

Kuulusteluissa Ekblad ja Wolff 
vaikenivat aluksi, mutta lopulta 
kumpikin yritti vierittää syyn naisen 
surmasta toisen niskoille. Wolffin 
kannalta raskauttavaa oli, että mur-
han todettiin tapahtuneen hänen 
kääntöveitsellään ja hänen vaatteis-
taankin löydettiin verta. Wolff väitti 
lainanneensa öisellä matkalla veis-
tään Ekbladille, joka oli käyttänyt si-
tä kynsiensä puhdistukseen. Ekblad 
puolestaan kiisti veistä lainanneensa. 
Myös Johanna Dombrowskin todistus 
puhui Wolffia vastaan, joskaan täysin 
selvää ja yksiselitteistä kuvaa yön 
sekavista tapahtumista ei koskaan 
saatu, sillä kaikki neljä seurueeseen 
kuulunutta olivat olleet vahvasti hu-
malassa. Johannan todistajalausun-
nosta selviää kuitenkin jotain.

Tämän lausunnon mukaan Ek-
blad ja Frieda Steinberg olivat kulke-
neet alkumatkan yhdessä, Wolff ja Jo-
hanna Dombrowski heidän edellään. 
Ekblad oli kaatanut Friedan ojaan 
yrittäen tehdä tälle väkivaltaa, jolloin 
tämä oli huutanut: ”Hän tappaa mi-
nut, hän on repinyt kaikki vaatteeni”. 
Toiset kaksi palasivat rauhoittamaan 
tilannetta, joka olikin rauhoittunut. 
Nyt parit vaihtuivat. Ekblad ryhtyi 
yön pimeydessä, sateessa ja tuules-
sa harjoittamaan seksiä Johannan 
kanssa, ja siinä puuhassa ollessaan he 
kuulivat − Johannan mukaan − Frie-
dan vaimean äänen: ”Hän tappaa mi-
nut”. Siinä kaikki.

Tätä Johannan todistusta pidet-
tiin ratkaisevana Wolffin syyllisyy-
den kannalta. Wolffin oman kerto-
muksen mukaan Frieda oli saanut 
kuolettavat vammansa jo Ekbladin 
väkivaltaisen käytöksen seuraukse-
na. Manttelissaan olleen veren Wolff 
selitti johtuneen siitä, että Ekblad oli 
haavoittanut häntä pikkusormeen 
veitsen palauttaessaan.

Sotaoikeuteen joutunut Wolff 
palkkasi itselleen asianajajan, ja hu-
hut kertoivat hänen maksaneen sur-
matun Friedan perheelle 400  000 
markkaa, jotta se ei vaatisi häntä 
edesvastuuseen. Rahaa Wolffilta ei 
puuttunut, sillä olihan hän varak-
kaasta perheestä. Kaiken lisäksi hän 
peri isänsä, joka sattui kuolemaan 
Tukholmassa helmikuussa 1917 pojan 
oikeusprosessin aikana käytyään sitä 
ennen Saksassa tapaamassa syyttees-
sä ollutta poikaansa. Wolff kiisti mak-
saneensa mitään ja sanoi tietäneensä, 
että murhajutut olivat yleisen syyttä-

jän eivätkä omaisten ajettavina, joten 
niistä ei rahalla selvittäisi. Thomas 
Wolffin tilanne oli kuitenkin vaikea. 
Suomalaisjääkäritkin vakuuttuivat 
hänen syyllisyydestään, ja häntä kuu-
lusteluun vienyt suomalaispatrulli 
teki hänelle ehdotuksen, että hän 
karkaisi, jolloin patrulli voisi ampua 
hänet. Wolff kieltäytyi jyrkästi.

Naisenmurha oli poikkeuksel-
linen teko Lockstedtin leirillä. Se 
vaikutti suomalaisjääkärien mainee-
seen. ”Ennen ystävällisten ihmisten 
suosio oli poissa”, kirjoittaa Aarne 
Sihvo todeten, että ”vihamieliset kat-
seet ja loukkaavat haukkumasanat 
seurasivat meitä, kuhunka vain me-
nimmekin”.

Magnus Ekblad vapautettiin syyt-
teistä, mutta jutun tutkinta epäile-
mättä vaikutti siihen, ettei miestä 
lähetetty rintamalle muun jääkärijou-
kon mukana toukokuussa 1916, vaan 
hän jäi Lockstedtiin kouluttamaan 
täydennysmiehiä. Kuolinvuoteellaan 
Turussa Ekblad vielä vakuutti syyt-
tömyyttään Lockstedtissa tapahtu-
neeseen murhaan häntä sairaalaan 
tapaamaan tulleelle rykmentinko-
mentajalleen everstiluutnantti Hugo 
Östermanille.

Lyypekin sotaoikeus antoi jutussa 
päätöksensä vuoden kuluttua sur-
masta 7.3.1917 ja piti Wolffia syyllisenä 
murhaan. Häntä ei kuitenkaan tuo-
mittu, koska hänet katsottiin syynta-
keettomaksi. Hänen mielentilaansa 
oli tutkittu mielisairaalassa, ja sak-
salainen lääkäri oli diagnostisoinut 
hänellä lievän mielialahäiriön. Wolff 
ei tyytynyt sotaoikeuden päätökseen 
ja hulluksi leimaamiseen, vaan valit-
ti saksalaiseen sotaylioikeuteen. Se 
tuomitsi 28.4.1917 Wolffin kahdeksan 
vuoden kuritushuonerangaistuk-
seen. Vetoaminen korkeimpaan oike-
usasteeseen ei muuttanut tuomiota.

Wolffia oli säilytetty kuulustelujen 
ja oikeudenkäynnin aikana Lyypekin 
vankilassa, mutta hänet passitettiin 
kärsimään tuomiotaan Hampurin 
Altonaan, joka tuli aikanaan tutuksi 
monelle muullekin suomalaisjääkä-
rille.

Altonan vankilaan saapui illalla 4. 
tammikuuta 1918 tuntemattomaksi 
jäänyt aliupseeri, joka esitti väären-
netyt paperit, joissa käskettiin viedä 
Wolff vielä kuulusteltavaksi. Tällä ta-
voin Wolff pääsi karkaamaan, ja hä-
nen sanottiin sittemmin viettäneen 
aikaansa Saksassa sekä Ruotsissa, 
jossa hän oli perintörahoillaan osta-
nut maatilan yhdessä erään ruotsa-
laisen kanssa. Hän oli yrittänyt saada 
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juttuaan Saksassa vielä uudelleen 
käsiteltäväksi, mutta kun se ei ollut 
onnistunut, hän oli lähtenyt Suo-
meen päättäen tehdä tilinsä Ekbladin 
kanssa selviksi.

Tuomiolla
Wolffilla oli takanaan lainvoimainen 
murhatuomio Saksassa, ja Turun 
raastuvanoikeuskin keskittyi Saksan 
tapahtumien selvittämiseen Wolffin 
motiivin löytämiseksi. Saksasta tilat-
tiin sikäläiset jutun oikeudenkäynti-
asiakirjat.

Itse Ekbladin murhassa ei kovin 
paljon selvittämistä ollut. Tyynesti 
ja rauhallisesti kuulusteluissa esiin-
tynyt Wolff selitti kutsuneensa Ek-
bladin luokseen, jotta saisi tämän 
tunnustamaan Saksassa tehdyn veri-
teon. Mikäli tämä ei onnistuisi, hän 
oli päättänyt ottaa Ekbladin hengiltä. 
Hotellihuoneessa hän olikin vaatinut 
Ekbladia keskustelemaan Saksan ta-
pahtumista, mutta tämä ei ollut suos-
tunut, vaan oli noussut tuolistaan 
lähteäkseen. Tällöin Wolff oli ottanut 
esiin revolverinsa ja ampunut. Kum-

pikin miehistä oli ollut selvin päin.  
Murhatun Ekbladin jääkäritoverit 

antoivat oikeudessa mitä myöntei-
simpiä lausuntoja surmatusta tove-
ristaan, mikä tietysti oli traagisten 
tapahtuneen jälkeen luonnollista. 
Majuri Uno Fagernäs vakuutti, ettei 
Ekblad olisi voinut surmata saksalais-
naista edes juovuspäissään, sillä hän 
oli juopuneenakin tyyni ja pyrki vain 
hillitsemään muita. Majuri Ingevald 
Pipping, joka oli toiminut tulkkina 
saksalaisissa kuulusteluissa, todisti 
Ekbladin rehelliseksi ja kunnialliseksi 
mieheksi. Wolffia puolestaan oli Pip-
pingin mukaan pidetty sadistina.

Vaikka Wolffin puolestakin esiintyi 
muutama todistaja, mm. tämän kans-
sa Lockstedtissa ystävystynyt lääkin-
täeverstiluutnantti Yrjö Salminen, 
murhaajaa syyteltiin epänormaaliksi. 
Sanottiin, että hänellä oli ollut jääkä-
riaikanaan luonnottomia taipumuk-
sia seksuaaliasioissa. ”Kohdatessaan 
naisia, joiden seuraa hän usein etsi, 
hän repi ja kynsi heitä niin, että usein 
verissään pääsivät pakenemaan”, kir-
joitettiin sanomalehdessä. 

On vaikea sanoa, missä määrin 

Wolffista esitettyihin kielteisiin arvi-
oihin vaikutti hänen syyllistymisen-
sä veritekoon Turussa. Miehessä oli 
kenties sadistisia piirteitä, mutta pie-
ni epäilys kuitenkin jää, oliko hän sit-
tenkään Frieda Steinbergin surmaa-
ja. – Jos hän oli syyllinen, miksi hän 
viisi vuotta tapahtumien jälkeen lähti 
vaatimaan Ekbladia tunnustamaan 
murhan ja ampui tämän tietäessään 
joutuvansa teostaan vastuuseen? 

Turun raastuvanoikeus tuomit-
si 10.6.1921 lääketieteen lisensiaatti 
Thomas Wolffin Magnus Ekbladin 
murhasta elinkautiseen kuritushuo-
nerangaistukseen ja menettämään 
kansalaisluottamuksensa. Lisäk-
si hänet velvoitettiin maksamaan 
korvauksia Ekbladin leskiäidille. 
Turun hovioikeus vahvisti tuomion 
20.7.1921, ja oikeudenkäynnin aika-
na Turun lääninvankilassa säilytetty 
Wolff siirrettiin Helsingin keskus-
vankilaan eli Sörkkään kärsimään 
rangaistustaan. 

Thomas Wolff teki itsemurhan 
vankilassa 36-vuotiaana 21.3.1924. 
Hän oli saanut selvittämättömällä 
tavalla käsiinsä suuren määrän 
kokaiinia, jonka hän oli nauttinut. 
Yövartijan huomatessa jotain olevan 
vinossa hän oli mennyt Wolffin 
selliin, jolloin tämä oli selittänyt 
ottaneensa kokaiinia. Sillä välin, kun 
oli haettu huuhtelutarpeita, Wolff oli 
yrittänyt hirttäytyä lämpöjohtoon. 
Vankilanjohtajan huoneeseen viety-
nä hän kuoli. Kuolinsyynä oli kokaii-
nin yliannostus.

Jääkärimatrikkelin mukaan Tho-
mas Wolff haudattiin Helsinkiin, 
mutta Helsingin seurakuntatietojen 
mukaan hänen hautaansa ei ole pää-
kaupungissa.

Mikko Uola

Lähteet:
Turun poliisilaitoksen kuulustelu-
pöytäkirjat 1921
Turun hovioikeuden siviili- ja rikos-
asiain pöytäkirjat 1921
Turun Sanomat ja Uusi Aura 1921
Uusi Suomi 1924
Jääkärimatrikkeli 1975
Aarne Sihvo, Kolmasti komennettu-
na. 1918.

^  Magnus Ekblad on haudattu 
perhehautaan Vaasassa. – Kuva Raimo 
Latvala. 



F
ilosofian tohtori Vesa Määttä 
on tehnyt vuosien tutkimus-
työn kootessaan Karl Lennart 
Oeschin elämäkertaa. Työ 
valmistui syksyllä 2015 ja on 

ilmestynyt kirjana K.L. Oesch – yli-
voimaa vastassa (Gummerus). Tässä 
artikkelin ensimmäisessä osassa 
tarkastellaan Oeschin elämää ja työtä 
talvisotaan mennessä. Määttä väitteli 
tohtoriksi vuonna 2010 jääkärieversti 
Matti Laurilasta.

Sveitsiläinen Christian Oesch oli 
suurperheen poika, joka perehtyi 
juustonvalmistukseen kotikylänsä 
meijerissä. Hän kuuli kylänsä koulun 
opettajalta työpaikasta kaukaises-
sa Venäjän suuriruhtinaskunnas-
sa Suomessa. Tuo työpaikka löytyi 
Veikkolan hovista Valkjärveltä Kar-
jalankannakselta. Christian Oesch 
oli silloin vajaa parikymmenvuotias. 
Hän sai toimen hovin meijeri- ja kar-
jataloudessa. Oli aika pyytää hänen 
kihlattunsa Anna saapumaan myös 
Karjalaan. Anna ja Christian vihittiin 
Viipurissa. 

Perhe vaurastui
Vuonna 1886 Christian Oesch vuok-
rasi Sveitsistä saapuneen serkkunsa 
Jacobin kanssa Ivaskan hovin meije-
rin Räisälästä. Meijerituotteita meni 
silloin hyvin Pietariin. Sinne lähti 
myös Jacob-serkku ja Christian muut-
ti Tohmajärvelle, jossa perusti juusto-
meijerin, hankki maatilan ja perusti 
sementtituotetehtaan ja tarmoa riitti 
vielä puutavarakauppoihin. 

Perhe vaurastui ja heidän meijeri-
toimintansa laajeni Karjalasta myös 
muualle Suomeen. Perheeseen syn-
tyi kymmenen lasta, joista yhdeksän 
selvisi aikuisikään. Yksi heistä oli 8. 
elokuuta 1892 syntynyt Lennart, joka 
kävi oppikoulunsa Viipurin Reaalily-
seossa. Ylioppilaaksi hän pääsi Sor-
tavalan Reaalilyseosta vuonna 1911 
hyvin arvosanoin.

Vuosina 1911–1915 Lennart Oesch 
opiskeli luonnontieteitä Helsingin 
yliopistossa ja kuului sen Karjalai-
seen Osakuntaan. Filosofian kandi-
daatin tutkinto oli jo lähes suoritettu, 
kun hän kuuli suomalaisille Saksassa 
avautuvasta salaisesta upseerikou-

lusta. Sinne hän aikoi ja kävi kerto-
massa suunnitelmistaan kotiväelleen 
Sortavalassa. Saksaan hän lähti hel-
mikuun alussa 1915 Tornion kautta.

Värväriksi Suomeen
Jääkärikoulutus alkoi Lockstedtin lei-
rivaruskunnassa, jossa koulutettiin 
lähes 1900 suomalaista. Siellä muo-
dostettiin Jääkäripataljoona 27, joka 
sai rintamakokemusta Misse-joella 
12. kesäkuuta 1916 alkaen. Rintamal-
ta Lennart Oesch sai komennuksen 
Suomeen, värväämään lisää nuoru-
kaisia Saksaan jääkärikoulutukseen. 
Kumppanikseen hän sai muun mu-
assa K.M. Walleniuksen. Värväyk-
sen etappiasema perustettiin Nur-
mekseen. Uusien värvättyjen kanssa 
Oesch hiihti rajan yli Tornion kautta. 
Maaliskuussa 1917 hän oli jälleen Sak-
sassa. Saman vuoden heinäkuussa 
hänet ylennettiin komppanian pääl-
liköksi. 

Lennart Oesch palasi jääkärien 
pääjoukon mukana 25. helmikuuta 
1918 Vaasaan. Sieltä hän matkusti 
kotikaupunkiinsa Sortavalaan, jossa 

Jääkäriliike ja vapaussota  
muuttivat Lennart Oeschin 
urasuunnitelmat

Sveitsiläisen 
juustomestarin 
pojasta tuli  
kenraali

^  Lennart Oesch kirjoitti ylioppilaaksi 
1911 ja opiskeli luonnontieteitä Helsingin 
yliopistossa 1911–1915. – Kuva Klaus Oesch.
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koulutettiin ja perustettiin Karjalan 
jääkäripataljoona 4. maaliskuuta 
1918. Maaliskuun lopussa se sai käs-
kyn Raudun rintamalle. Junakuljetus 
alkoi Sortavalasta. 

Raudun Kuolemanlaaksoksi ni-
metyn taistelualueen tappiot olivat 
raskaat. Valkoiset menettivät viikon 
aikana 670 miestä kaatuneina ja 
haavoittuneina. Laaksoon haudat-
tiin 1200 punaisten puolella kaatu-
nutta. Karjalan rintamalla taistelut 
päättyivät huhtikuun lopussa 1918 
ja Oeschin jääkäripataljoona asettui 
varuskunnaksi Viipurin Papulan ka-
sarmeille. Hänet nimitettiin 4. jääkä-
rirykmentin väliaikaiseksi komenta-
jaksi ja ylennettiin jääkärimajuriksi.

Nopea nousu sotilasuralla
Eri palveluspaikkojen jälkeen Oesch 
nimitettiin vuoden 1920 lopulla Vii-
purin Rykmentin komentajaksi. Ryk-
mentti siirrettiin Käkisalmesta ja Sak-
kolan Kiviniemestä Haminaan. Siellä 
hänet ylennettiin jääkärieverstiluut-
nantiksi. Vasta näihin aikoihin hänen 
kansalaisuutensa vaihtui sveitsiläi-
sestä suomalaiseksi. Yksi Tohmajär-
veltä tulleista alokkaista tunnisti Oe-
schin ”Juusto-Össin” pojaksi.

Lennart Oesch ja Iisalmen piirilää-

kärin perheen tytär, Aitanga Niska-
nen olivat avioituneet vuonna 1919. 
Perheen poika Karl Christian syntyi 
Sortavalassa 1921 ja Ann-Mari Valkea-
lassa, Utin leirialueella kesällä 1922, 
jossa Viipurin Rykmentti silloin lei-
reili hiekkakankaalla Haukkajärven 
maisemissa.

Suomen puolustusvoimat pyrki 
hankkimaan lisäoppia ulkomailta. 
Lennart Oesch, Aitanga ja Christian 
lähtivät Ranskaan, tytär jäi isän per-
heeseen Iisalmeen. Lennart Oesch 
opiskeli yli kolme vuotta Ranskassa. 
Opiskeluajasta merkittävin jakso oli 
kaksi vuotta Ranskan sotakorkea-
koulussa, josta hän valmistui syk-
syllä 1926. Perhe palasi Suomeen ja 
Lennart Oesch ylennettiin everstiksi 
ja nimitettiin Suomen sotakorkea-
koulun johtajaksi. Sen jälkeen hänet 
siirrettiin vuonna 1929 komentajaksi 
1. Divisioonaan ja hän toimi samalla 
Helsingin varuskunnan komenta-
jana. Pian hän oli kenraalimajuri ja 
syksyllä 1930 hänet nostettiin yleis-
esikunnan päälliköksi. 

Idän uhkaa vastaan
Suomen puolustusta järjestettäes-
sä Karjalankannas oli vaikea lohko, 
joten sinne alettiin rakentaa kiintei-

tä linnoitteita 1920-luvulla. Monia 
suunnitelmia tehtiin ja upseerit olivat 
niistä erimielisiä. Kaikissa suunnitel-
missa kuitenkin oletettiin, että vihol-
linen tunkeutuu kaakosta läntisen 
Kannaksen kautta.

Itsenäisyyspäivänä 1936, Lennart 
Oesch ylennettiin kenraaliluutnan-
tiksi, ja syksyllä 1939 valtioneuvosto 
teki päätöksen, jolla hänestä tuli puo-
lustusvoimien yleisesikunnan pääl-
likkö. Koko 1930-luvun ajan eduskun-
nassa oli kiistelty puolustusvoimien 
hankintamäärärahoista. Vielä syys-
kuussa 1939 perustettiin Risto Rytin 
johdolla hätäkomitea tilanteen joh-
dosta. Oesch kuului jäsenenä siihen. 
Hän oli hyvin harmissaan poliitikko-
jen hitaasta heräämisestä hankinta-
asioissa.

Elokuussa 1939 järjestettyjen YH 
-suursotaharjoitusten päätteeksi 
puolustusministeri A. K. Cajander piti 
puheen Viipurissa. Siinä hän totesi, 
että on erittäin hyvä asia, että onneksi 
emme ole hankkineet mitään varus-
teita ja sotatarvikkeita ruostumaan ja 
mätänemään varastoihin, koska ne 
vanhenevat ja pilaantuvat nopeasti. 
Pian niitä hankkimattomia aseita ja 
varusteita olisi kuitenkin tarvittu.

* * *

Jatkuu seuraavassa numerossa. Toi-
sessa osassa tarkastellaan K. L. Oe-
schin toimintaa viime sotien aikana 
ja elämän loppupuolta.

Lasse Koskinen

^  Len-
nart 
Oeschin 
sotilasam-
matissa 
eteneminen 
oli nopeaa 
1930-luvul-
la. Hänet 
ylennettiin 
kenraalima-
juriksi 1930 
ja kenraa-
liluutnan-
tiksi 1936.  
– SA-kuva.
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S
aksalainen Equity-laiva 
purki aselastinsa Vaasan 
pohjoispuolelle Västerön 
satamaan 31.10.1917. Lastin 
jako maakuntiin oli tehtävä 

salassa, koska venäläistä sotaväkeä 
oli silloisessa suuriruhtinaskunnassa 
vielä runsaasti. 

Laivan lastina oli 6500 kivääriä, 
lähes 6 miljoonaa patruunaa, 30 ko-

nekivääriä ja niihin 800000 panosta, 
200 Mauser-pistoolia, 4500 käsikra-
naattia, runsaasti räjähdysaineita, 8 
moottoripyörää ym. Samalla laiva toi 
maihin kahdeksan jääkäriä ryhmän-
johtaja J. Heiskasen johdolla. 

Suurin kunnia lähetyksen onnelli-
sesta perille tulosta lienee annettava 
asessori Harald Bouchtille, jolla loka-
kuun 19. päivästä lähtien oli käytet-
tävissään langaton lennätinasema, ja 
joka suunnitteli ja järjesti aselaivan 
vastaanoton viimeistä piirtoa myö-
ten.

Aselastin tuominen ja purka-
minen lienee monivaiheisessa en-
simmäisessä maailmansodassa las-
kettava harvinaisimpien tapausten 
joukkoon. Sehän tapahtui rannikolla, 
joka piti oleman ankaran venäläisen 
vahdin silmälläpidon alainen. Kaikki 
tapahtui sananmukaisesti vihollisen 
nenän alla.

Aseet yön pimeydessä 
maakuntiin
Laivan mukana tulleen jääkäriryh-
män oli tarkoitus aloittaa suoje-
luskuntien kouluttaminen Pohjan-
maalla. Sitä johti ”Heiskasen staabi”. 
Toiminnan tuloksena Etelä-Pohjan-
maalla oli jo vuoden 1918 alkaessa 
2500–3000 jääkärien peruskoulutta-
maa miestä.

Aluksi vain kahdeksan pitäjää: 
Alahärmä, Ilmajoki, Kauhava, Isoky-
rö, Kortesjärvi, Lapua, Lappajärvi ja 
Ylihärmä saivat kaikkiaan 800 kivää-
riä. Asenälkä kävi niin suureksi, että 
Ylistarossa käytiin sahaamassa Hert-
tualan koululta aseaitan nurkka pois. 
Juho Asu ähki ja puhki Herttualassa, 
ja pitkälti toista sataa kivääriä hyödyt-
tiin ”varkaudesta”.

Harjoittelu pääsi vauhtiin, kun ta-
varat saatiin rannikolta sisämaahan. 
Venäläiset näyttivät todella olevan 
sekä kuuroja että sokeita, sillä yh-
täkään takavarikkoa ei tapahtunut. 
Tosin monena marraskuun yönä 
kuului kumea jyminä, kun parisen-
kymmentäkin kivääri- ym. kuormaa 
vieri pitäjien raudankoviksi roudittu-
neilla teillä. Mutta jos joku sattui nä-
kemään, ”hullu ei hoksannut ja viisas 
piti suunsa kiinni”.

Harhautus onnistui:

Equityn aselasti 
jaettiin salassa

^  Naapurukset Salomon Latvala ja 
Juho Hakola Ilmajoen Kiikerinkylästä 
suorittivat asevelvollisuutensa 
Lappeenrannan rakuunarykmentissä 
1890-luvulla.
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Kasakat yllättäen pihaan

Ilmeisesti venäläisillä oli epäilys, että 
jotakin hämärää oli meneillä. Sota-
väkeä liikkui maaseudun maanteillä, 
eivätkä sotilaat aivan sokeita olleet. 
Seuraava perimätietoon perustuva 
tarina Ilmajoelta viittaa siihen suun-
taan. 

Allekirjoittaneelle tarinan ovat 
yhtäläisesti kertoneet setäni Jaakko 
Valentin Latvala (1896–1969), hänen 
poikansa Kalervo Jaakko Latvala 
(1926–, elää Seinäjoella) ja oma isäni 
Aarne Veikko Latvala (1911–2006). 
Tapahtumapaikkana oli syntymäko-
tini Ilmajoen Kiikerinkylässä.

Equityn tuomat aseet kuljetettiin 
lähiseudulle noin sadan kilometrin 
säteellä hevospeleillä. Kiväärit jaet-
tiin luotettaviin paikkoihin kootta-
viksi, kunnostettaviksi ja huolletta-
viksi jatkotarpeita varten eli maan 
vapauttamiseen vieraan vallan sota-
väestä. 

Hevoskuorma kivääreitä oli tuo-
tu marraskuun 1917 aikana Västerön 
satamasta isoisäni eli paappani Sa-
lomon Latvalan (1873–1941) isännöi-
mään taloon Ilmajoen syrjäkylään. 

Paappani oli käynyt pitkän varus-
miespalvelunsa Lappeenrannan ra-
kuunarykmentissä 1890-luvun lop-
puvuosina. Ehkä valintaan yhdeksi 
jakopaikaksi vaikutti se, että isoisäni 
tunsi venäläiset aseet.

Marraskuisena päivänä kiväärit 
oli kasattu tuvan lattialle huoltamis-
ta ja voitelua varten. Puuhassa olivat 
isoisäni, tuolloin 44-vuotias, ja kol-
me setääni, joista vanhin oli Jaakko, 
21-vuotias. Isäni Aarne oli kuusivuo-

^  Eteläpohjalaisia Tampereen valtaamisen jälkeen nk. ”Ryssän kirkon” portailla. Äärimmäisenä oikealla kiiltävine 
vyönsolkineen Jaakko Latvala.

tias pikkupoika, joka seurasi kiinnos-
tuneena asehuoltoa.

Yht’äkkiä isoäitini eli mummani 
Maria ryntäsi hätääntyneenä ulkoa 
sisään ja huohotti, että ”kasakat tu-
livat”. Silmänräpäyksessä paappani 
avasi perunakellarin luukun keskellä 
tuvanlattiaa, pudotti aseet kuoppaan 
ja meni itse perässä. Mumma pani 
luukun kiinni ja levitti maton sen 
päälle. Samassa kasakat astelivat si-
sään.

^  Tästä 
luukusta 
aseet pudo-
tettiin peru-
nakellariin. 
Talo on juuri 
purettavana.
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Metsästysase pelasti 
tilanteen

Tunnelma tuvassa oli hiljainen. Vel-
jekset istuivat kannellisilla seinänvie-
ruspenkeillä. Mummani hääräsi keit-
topuuhissa hellan ääressä. Venäläiset 
kyselivät talon isäntää. Jaakko veljek-
sistä vanhimpana ilmoitti hoitavansa 
sitä virkaa, koska Salomon-isäntä itse 
oli työmatkalla.

Ehkä vieraat tiesivät Salomon Lat-
valan taustat eli taannoisen palvelun 
rakuunarykmentissä. Aikaisemmin 
häneltä oli nimittäin kysytty, että ke-
nelle hän oli vannonut sotilasvalansa. 
Siihen paappani oli vastannut: ”Kei-
sarille”. Nyt rakuuna ei kuitenkaan 
ollut tavattavissa, vaan mies kyhjötti 
hiljaa kiväärikasan päällä pimeässä 
perunakuopassa.

Tuvassa kasakat olivat pälyilleet 
ympärilleen hieman epäluuloisen 
näköisinä. Voiteluöljyn haju ilmeises-
ti leijui heidän sieraimiinsa. Jaakko-
setäni hoksasi hankalan tilanteen. 
Hän otti seinältä metsästysaseen ja 
esitteli sitä ylpeänä vieraille. Juuri 
öljytty ase kiinnosti venäläisiä. He 
tutkivat sitä vapautuneen näköisinä. 
Vaaratilanne oli siltä osin ohi.

Asiakseen kasakat olivat pyytä-
neet kohteliaasti ostaa talosta hevo-
silleen heiniä. Veljekset tekivät heille 
ladosta kuorman ja saivat maksun 
ruplina.

Muutama viikko tapahtuneen jäl-
keen Suomi julistautui itsenäiseksi. 
Ja kun venäläinen sotaväki riisuttiin 
aseista, se sujui sangen ripeästi Etelä-
Pohjanmaalla. Todenteolla kivääreitä 
kuitenkin tarvittiin Tampereen val-
taukseen. Pohjalaiset kokivat lähte-
vänsä sinnekin häätämään vierasta 
sotaväkeä maasta pois.

 Vapaussotaan  osallistui kivää-
reineen myös Jaakko-setäni. Yllätys 
hänellekin oli ollut se, että vastassa 
oli oman maan kansalaisia aseineen. 
Sodan jälkeen Jaakko suoritti asevel-
vollisuutensa. Hän sai lentolupakir-
jan. Lentäjänä hänen tehtävänään oli 
hakea Virosta lentokoneita vapaan 
Suomen armeijalle.

Matti Latvala

^ Lähde: Aulis J. Alanen. ”Eteläpohjalaisia tais-
telussa 1”. Helsinki 1980.

piti itselleen oikeuden puhelimeen ja 
Lehtisiin tulevat olivat sallituja, mutta 
ainoastaan Lehtimäen vastattavaksi. 
Talossa olikin kaksi puhelinta, joi-
den johdot yhdistettiin toisiinsa ja 
toisessa ilman punaisten tietämättä 
oli talon puolesta henkilö seuraa-
massa Lehtimäen ja Smolnan (se oli 
Turun merikoulu, jossa punaisilla oli 
päämaja) välisiä keskusteluja. Kello 
4 tuli Smolnasta viimeinen puhelu, 
jonka sanat kuuluivat: ilmoitus Nou-
siaisista. Se saatanan Vuorenkoski on 
koonnut lahtareita ja luvannut tap-
paa teidät viimeiseen mieheen, läh-
tekää heti Turkuun, mutta sivuteitä. 
Enempää ei tarvittu kaikki jäi siihen 
ja hulikaanit lähtivät, he suuntasivat 
matkansa Hiippavuoren, Mahalan, 
Akkkosten kautta Karin kylään ja 
siellä metsäteitä Turkuun. Tämä oli 
itsestään hälytys paikkakunnalla jo-
ka kiinnosti seuraamaan vastaisia toi-
menpiteitä tilanteen kehittymiselle. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä oli 
että Joulun jälkeen sijoittui Lehtisiin 
Liljus (Uudenkaupungin retkikun-
nasta tunnettu mies) joka oli vieras 
paikkakuntalaisille. Samaan aikaan 
puuhailtiin rautatie hankkeissa ja 
työkin jo oli alulla, niin Liljus esiintyi 
rautatieinsinöörinä ja kun Ose Leh-
tinen kuului rautatie maaluovutus-
komiteaan, niin O.L ja Liljus lähtivät 
rautatiemerkeissä ja kiersivät toista 
viikkoa pitäjästä pitäjään selittämään, 
että miehet tiesivät olla valmiina, kun 
tilanne sitä vaati. Samana aikana oli 
Vehmaalla Kosken joen perkaustyö 
käynnissä, jonka työnjohtaja raken-
nusmestari huomasi tilanteen vähi-
tellen käristyvän siihen, että ennen 
pitkää hänenkin on jätettävä toimi-
paikkansa, tämän havainnon hän oli 
huomannut perkaustöissä olevilla ja 
niiden salaperäisistä toimista. 

Työtä varten oli varattu verrattain 
paljon räjähdysaineita, tästä tuli hä-
nelle murheenkryyni tällaisena ajan-
kohtana. Konsti miestä auttaa, kun 
mies konstin muistaa. Niin hänkin oli 
saant päähän piston tehdä vanhasta 
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nahkakantisessa kirjasessa. Alussa on sisällysluettelo 
ja Ventelän kartanossa maaliskuussa 1938 
allekirjoitettu alkupuheenvuoro. 

Tämän tekstin sisältö on enim-
mäkseen yksityiskohtaisia ja 
omalaatuisia muistiinpanoja ja 
ulkopuolellakin sen piirin mistä 
pääasiallisesti ovat tarkoitetut, si-
sältyy kuitenkin niistäkin kohtia, 
jotka yhdistyvät vapaus-sodan 
alkuvaiheisiin Mietoisissa. Nämä 
vaikkakin vähäpätöiset muistot 
olen tahtonut koota siksi, että 
nousevalle polvelle joskus tule-
vaisuudessa jää joitakin hajanaisia 
välähdyksiä siitä ettei Mietoinen-
kaan ole ollut vallan osaton niihin 
edesottamuksiin, joista riippui 
maamme ja kansamme vapaus v. 
1918. Näillä ajatuksilla pyydän Mie-
toisten Suojeluskuntaa ottamaan 
säilytettäväkseen nämä vaikkakin 
hajanaiset muistiinpanot ja sikäli 
mahdollista on hankkia lisää, sillä 
ennen pitkää niin Rintamamiehet 
kuin muutkin ketkä toisensa pa-
rasta muistoineen ja kertomuksi-
neen siirtyvät ajasta ijäisyyteen.

Ventelässä maaliskuulla 1938
Jukka Lehtinen

Muistiinpanoja vapaus-
sodan ajoilta v.1918. 
Mietoisten ja sen 
lähiympäristöstä

1917 
.19 päivänä mar-
raskuuta karautti 
Mietoisiin 16 mie-

hinen Turkulainen vahvasti aseistet-
tu Lehtimäen johtama ratsujoukko, 
Turun punakaartin järjestämä niin 
sanottu ”rankaisuretkikunta”. Asiata 
heillä oli, kuten kiljuivat Saaren Pa-
roonille sekä Jukka ja Ose Lehtiselle. 
Kun sitten sanottuna päivänä kello 
1 saapuivat Lehtisiin, alkoi selvittely 
elintarpeiden käytöstä, mutta pää-
asiana oli aseitten etsiskely ja lahtari-
kaartin perustamisesta, näistä käytiin 
kiivasta keskustelua. 

Puhelinkeskus suljettiin kaikilta 
pitäjäläisiltä, ainoastaan Lehtimäki 
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noin 25 cm pituisesta vesijohtoput-
ken pätkästä käsipommin. Putken 
toiseen päähän lyötiin puu tulppa 
räjähdysaineella siten että tulilanka 
pantiin myös tähän ja kaksi ”Poore” 
tulitikkua piikkipäiseksi veistettynä 
työnnettiin tulilangan läpi, kun näi-
den käyttämishetki tuli, raapaistiin 
tulitikut palamaan. Hän oli kokeillut 
tämän pomminsa, että raapaisun het-
kellä sanottiin 21, 22, 23, sen jälkeen 
heitettiin tämä makkara, joksi sitä ni-
mitettiin, tarkoitettuun paikkaan tai 
joukkoon, niin selvää tuli sitä myöten. 
Huomatessaan näitten tehon, tuli 
hän eräänä Joulun jälkeisenä päivä-
nä Lehtisiin neuvottelemaan näitten 
valmistuksesta. 

Otimme yhteyden Korvensuun-
tehtaan silloisen omistajan Frans 
Lindström´in kanssa. Kerättiin ro-
muputkea mistä saatiin ja Korven-
suussa ne laitettiin pätkiksi ja muu-
ten latauskuntoon. Näitä aseita sitten 
jaettiin niille rintamille menijöille joil-
la ei minkäänlaista entistä ollut, paitsi 
ei poikasille, sillä näitä oli käytettävä 
taitavasti ja määrätyin ohjein. Viimei-
set makkarat Lehtisistä sai johtaja Al-
po Oka ja Lakitieteen tohtori Begker. 
Näillä makkaroilla kokeiltaessa murs-
kattiin Kosken kartanon metsäniityl-
lä oleva hirsitalo perinpohjin yhdellä, 
ainoalla heitolla. Semmoisia olivat 
Jokimestarin käsipommit - makkarat. 
Samoin oli rantatietä varten (tietyö) 
varattu räjähdysaineita, nämäkin oli 
saatava parempaan talteen ja näi-
tä saalistamaan lähti Hurmerinta 
ja Albin Hirvola. Lähemmät tiedot 
puuttuvat, paljonko näillä oli ja mi-
ten niiden suhteen meneteltiin kevät 
talvella Punakaartilaisetkin kävivät 
etsimässä rantatietä varten varattu-
ja räjähdysaineita, vaan ei niitä ollut 
olemassakaan. 

Tammikuun puolivälissä 1918 kävi 
selville, että taistelu punaisten kanssa 
tuli välttämättömäksi ja etteivät paik-
kakuntalaiset enää voineet suojella 
Turkua ja sen ympäristöä punaisten 
väkivallalta ja ryöstöltä. Nyt alkoivat 

Turun seudun suojelusvartiolaiset 
pohjoisempana muodostuneille rin-
tamille pyrkiä. Lähimpänä kokoon-
tumispaikkana oli punaisista vapaa 
Uusikaupunki, jonne tie kulki muun 
muassa Mietoisten kautta. Näin tuli-
vat Saaren ja Lehtisten kartanot rinta-
malle pyrkivien pysähdys ja läpikulku 
paikoiksi, joista saavat ruokaa ja kort-
teerin, paikkakuntalaisten huolehti-
essa heidän kyydityksestään. 

Tammikuun 28 päivän illalla saa-
pui Turusta 45 miestä Lehtisiin (lii-
kemiehiä, poliisia, ylioppilaita ym.) 
Samana iltana sattui, että eräältä 
Itämeren laivastoon kuuluneelta Ve-
näläiseltä upseerilta mikä oli tullut 
Saarelle, josta tiedoitti Vapaaherratar 
Aminoff Lehtisiin, jos jompi kumpi 
isännistä heti pistäytyisi Saarelle. Ose 
Lehtinen lähtikin suksilla klo 9 illalla, 
palaten takaisin noin tunnin kulut-
tua Vapaaherrattaren lähettämällä 
hevosella, mukanaan 8 kivääriä ja 
ryssän paslikan täys panoksia. Nämä 
olivat tervetulleita Lehtisissä oleval-
le joukolle, sillä suurin osa oli ilman 
minkäänlaista asetta, nyt järjestettiin 
vahtivuoro 2 miestä kerrallaan 2 tun-
nin vuorolla ja näin oli ensimmäinen 
palvelus alkanut tälle joukolle Mie-
toisissa. Tunsin heistä ainoastaan Jal-
mar Kaalströmin, Bärjelinin ja erään 
koulupojan polvihousuissaan hän oli 
Bogel Lemun Järäisistä. 

Yön kuluessa saapui lisää joukko-
ja, muiden muassa Vehmaalta päin 
tuomari Toivo Piintilä, kun hän ei 
tuntenut tunnus-sanaa, eikä vartio 
miehetkään tunteneet persoonal-
lisesti häntä, vaikka hän nimensä 
ilmoitti. Seurauksena tästä oli, että 
hän kyytimiehineen pidätettiin ja 
haettiin J.L tuntemaan vierasta, näin 
sitten asia selvisi. Pahimmin peläs-
tyi tuomari Piintilän kyytimies eräs 
Vehmaan isäntä, joka sai ohi mene-
vän kohtauksen ja kiitti onneaan kun 
pääsi pois talosta, hänellä nähtävästi 
ei ollut aavistusta koko liikekannalla 
olemisesta. Viesti kulki ja seuraus oli, 
että seuraavan päivän aamuna soi-

tettiin Vehmaalta, pieni ryssän ratsu-
joukko oli kulkemassa Turkuun päin, 
silloin valjastettiin 2 hevosta pitkien 
rekien eteen ja 10 miestä lähti näitä 
tavoittamaan saadakseen lisä aseita 
ja hevoset. Ryssät ehtivät tienristeyk-
seen ennen näitä ja huomattuaan et-
tä nämä hevosilla ajavat miehet olivat 
aseellisia katsoivat ryssät parhaaksi 
laukata minkä ratsuista lähti ja pääsi-
vät pakoon. Tämä ryssien pelko, vaik-
ka ei kiinni saatukaan, lisäsi miesten 
intomieltä. 

Tämä ensimmäinen retkikunta 
järjesti ennen Uuteenkaupunkiin 
lähtöään kaksi lähettiä, toinen Leh-
tisiin ja toinen Vehmaankartanoon. 
Lehtisissä oli lähettinä Turkuun ja 
Vehmaalle päin Einari Karvetti ja Kos-
kella Martti Tammelin joka huolehti 
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Uuteenkaupunkiin päin. Seuraukse-
na oli että Lehtisistä tuli varsinainen 
etappi asema, Linjalla Turku - Uusi-
kaupunki näin jatkui toiminta viikon 
päivät kunnes oli niiden luku, jotka t 
riensivät mikä Uudenkaupungin mi-
kä Satakunnan rintamille varsin run-
sas. Kuten jo edellä mainitsin, jatkui 
toiminta viikon päivät häiritsemättä, 
kunnes Turun punakaarti alkoi koh-
distaa huomiotansa asiaan, tarkem-
min vartioiden rintamalle pyrkiviä 
ja anastaa etappi paikat omaan hal-
tuunsa. 

Helmikuun 5 päivänä illalla antoi 
Liljus viimeinen määräyksen Uudes-
takaupungista, että etappi lopetetaan 
ja joukot lähtevät täälläkin liikkeelle, 
lähetti Karvetin tehtäväksi tuli vie-
lä tehdä matka Maskun Kaukaisiin 
koska oli tullut tietoon että ryssät ja 
punakaarti oli saapunut sinne ja am-
puneet kaksi valkoselle rintamalle 
pyrkijää. Karvetti lähti ja palasi aamul-
la kello 6 aikaan takaisin. Yön aikaan 
siirryimme syystä, että iltamyöhällä 
tuli erän Venäjän armeijassa palve-
leva upseeri Brivet, hän oli päässyt 
ryssiltä karkuun, ilmoitti mitä Mas-
kussa oli tapahtunut ja mikä antoi 
myös ymmärtää muissakin paikoissa 
tapahtuvan. Tästä ilmoitettiin Liljuk-
selle Uuteenkaupunkiin hän antoi 
käskyn kiireesti jättämään talon ja 
kehoitti pyrkimään Ahvenanmaalle. 
Niin lähdettiin Lehtisistä Brivet ym. 
mukaan Tervoisiin ja yövyttiin siellä, 
paitsi Brivet vietiin suoraa päätä Uu-
teenkaupunkiin ja ehti vielä joukkoi-
hin siellä. Karvetti palasi, kuten jo on 
mainittu kello 6.Tervoisiin,todeten 
mitä Kankaisissa oli tapahtunut, tä-
hän päättyi vapaussodan alkuvaiheet 
Mietoisissa. Mietoisten miehet olivat 
ja tätä ennen lähteneet rintamalle. 
Pari lähetystä aseita ja yksi kuularuis-
ku kulki Mietoisten etapin kautta on-
nellisesti valkoiselle puolelle. 

Helmikuun 8 päivänä tulivat pu-
nakaartilaiset Lehtisiin ja kun eivät 
tavanneet ketään lahtareita, kuten 
olivat toivoneet, niin tekivät ensim-
mäisen ryöstönsä ja muutaman päi-
vän perästä tekivät uuden ryöstön. 
Helmikuun 12 päivänä kokoontui 
punaisten johtohenkilöitä Lehtisiin 

kokousta pitämään jolloin lopetettiin 
torpparien työvelvollisuus talossa. 
Tämän jälkeen sijottui 120 miestä ja 2 
naista Perniön, Särkisalon (Fimbyyn) 
ja Kosken tehtaan punakaartilaisia 
ottaen talon haltuunsa ja pitäen sitä 
hallussaan 11 päivään huhtikuuta. 
Tällä ajalla toimi isäntänä Lehtisissä 
kuritushuonevanki Martti Koskimies 
Säkkijärveltä. Täällä olo ajallaan te-
kivät punaiset tavan takaa ryöstöjä 
ympäristöön, kooten suunnatoman 
määrän tavaraa itselleen - Lähti-
essään kun eivät voineet kaikkea 
mukanaan kuljettaa, polttivat talon 
pihalla ja samalla hävittivät talon ra-
kennuksissa ikkunat, ovet ja muurit, 
sekä rikkoivat kaiken kaluston ja vei-
vät mennessään minkä voivat. Kun 
sitten punaset olivat jättäneet paik-
kakunnan, perustettiin huhtikuun? 
päivänä paikallinen Suojeluskunta, 
joka ensityökseen riisui jälellä olevat 
punaiset aseista. Tämän teon kautta 
saatiin muutamia kiväärejä ja pieni 
määrä ammuksia, joten vartiopalve-
lus jossain määrässä voitiin toimittaa 
asestetuin miehin. 

Huhtikuun 23 päivänä saapui ko-
tiin (J.L.) tuoden mukanaan 20 kivää-
riä ja 3 kenttälaatikollista panoksia. 
Sitäpaitsi toivat kukin rintamamies 
tullessaan kiväärin (rintamamiehen 
morsiamen) tämän lisäksi oli vielä 
jokunen paikallisilta punaisilta pois 

saatuja kiväärejä, joten joka kolman-
nella miehellä suojeluskunnassa nyt 
oli ase. Kun J.L. muutamien muiden 
kanssa jonkun ajan harhaili Ahve-
nanmaan saaristossa tullen samana 
päivänä Maarianhaminaan, kuin 
saksalaiset joukot astuivat maihin 
6/3 Eckerössä. Ryssät olivat vielä 
Ahvenanmaalla ja enimmäkseen ko-
koontuneina Maarianhaminaan ja 
Jomalan pitäjään. He valmistelivat ko-
valla kiireellä lähtöä Ahvenanmaalta. 
Lumpparin lahdella odottivat laivat 
heitä, johon laahattiin kaikenlais-
ta tavaraa, myös aseita ym. samalla 
saapui tänne pieni saksalainen jouk-
ko, silloin alkoi melu ryssät huusivat 
”germaani tulee, germaani tulee, bas-
alusta, basalusta”, kädet ylhäällä. Nyt 
alkoi uusi touhu, laivat tyhjennettiin 
tavaroista ja ryssät ajettiin laivoihin, 
joita muistaakseni oli kaksi, loput 
kuljetettiin maitse Eckeröön. 

Monelle meistä alkoi uusi vaihe 
elämässä, olimme pakolaisina men-
neet Ahvenanmaalle, mutta kenellä 
oli hevonen jouduimme kaikki Saksa-
laisen 14 jääkäripataljoonan 1 komp-
panian palvelukseen, merkittiin val-
koisina hevosmiehinä yllä mainitun 
komppanian kirjoihin. Kukin sai pa-
kolaispassin, kiväärin 100 patruuna, 
nyt alkoi ahvenanmaalle piiloutunei-
den ryssien pyydystäminen, monta 
kertaa jäi mutsu itkemään, kun Ii-

^  Osa muistiinpanoihin 
liitetystä Mannerheimin 
sähkeestä, joka on päivätty 
2.2.1918.  

^  Myös 
tämä kuva, 
”Punais-
ten jälkiä 
Lehtisissä”, 
löytyy 
muistiin-
panoista. 
Punakaar-
tilaiset 
tulivat 
Lehtisiin 
8.2.1918 ja 
tekivät en-
simmäisen 
ryöstönsä.
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vana vedettiin petiltä pois,” batjom” 
mukaan vaan. Näillä koottiin ja kul-
jetettiin Eckeröön, missä Saksalaisten 
laivasto oli, kun lasti saatiin kokoon, 
niin ne vietiin Smolnaan, tulkki selitti 
heille että Suomessa on vähän leipää, 
niin viedään Saksaan, sillä siellä on 
leipää ja paljon työtä. (Veining Brot 
und viel Arbeit). Myöskin alkoi saksa-
laisten invaliidien kuljetus, jotka oli-
vat Venäjältä, Turun ja ahvenanmaan 
kautta matkalla Saksaan. Tähän sai-
vat Saksalaiset sopimuksen ryssien ja 
punaisten kanssa ehdolla, että puna-
kaartin edustajat saivat saksalaisten 
suojeluksella tulla neuvottelemaan. 
Täällä he saivat kylmän kohtelun 
röyhkeälle vaatimukselleen, heidän 
tarkoitksenaan oli, että saksalaiset 
olisivat tyytyneet invaliideihinsa ja 
poistuneet ahvenanmaalta.  

Punaisten edustajana olivat muis-
taakseni Bold ja Sirola, heitä pidettiin 
muutama päivä Eckerössä, kunnes oli 
Saksalaiset invaliidit saatu kuljetet-
tua ahvenanmaalle näiden mukana 
paljon muutakin väkeä parempaan 
turvaan. Viimeinen ja suurin joukko 
60 hevosta, päästiin perille marian 
päivän aattona. Turun ja Eckerön 
kyytivaihto tapahtui Vårdöössä, jos-
ta Turkulaiset palasivat, mikä palasi, 
sillä monet liittyivät Saariston vapaa 
joukkoihin, joita Saksalaiset harjoit-
tivat Vårdöössä Saksalaiset toivat 
aseille ja ammuksia Eckeröön, joilla 
varustettiin Saaristo-vapaa joukot, 
jotka sitten Saksalaisten mukana ot-
tivat osaa saaristo taisteluihin. Näistä 
taisteluista mainittakoon Korppoon 
kartanon ja Lum`´in (Lohm) valloi-
tus, sekä Nauvon, Mielikin ym. taiste-
lut. Lummissa kaatui paljon punaisia. 
Saksalaiset tekivät rohkeita tiedus-
telu matkoja aina Rymättylään asti, 
jossa oli Rantalan taloon piiloutunut 
muutamia punaisia, jotka onnistuivat 
saada ammutuksi yhden Saksalaisen 
mikä on haudattuna Rymättylän 
kirkkomaahan. Nauvossa ja Korp-
poossa kaatui myös saksalaisia, jonne 
he myöskin haudattiin. Suomalaiset 
kaatuneet kuljetettiin rauhan palat-
tua kotiseutunsa hautausmaahan. 
Saksalaiset laivoineen lähtisivät 

Houtskärin selällä 7/4 1918 Hankoon. 
Kun sitten vapaus-sota kaut-

ta maan oli loppuun suoritettu, oli 
suuret määrät punaisia ja ryssiä eri 
vankileireissä sijoitettuna, alkoi eri 
paikkakunnilla majailevien ryssien 
ja punaisten selvitetyt, sekä ryöstö 
tavarain omistajilleen takaisin pa-
lauttaminen. Mietoisissa majailevia 
paikallisia, eri vankileireihin jou-
tuneita punakaartilaisia etsimään 
ja tutkimaan määrättiin silloisen 
Turun komendantin päiväkäskyllä 
maanviljeliä J. Lehtinen ja kauppias 
Ivar Pyhärauta. Niin Kävimme sitten 
Hämeenlinnan, Riihimäen ja Lah-
den vankileirit, Lahden eli Hennalan 
vankileiriltä- täällä oli 30000 vankia 
- löytyi suurin osa Mietoisissa olleita 
ja varsinaisia Mietoisten punaisina. 
Nämä sitten kertoilivat vaiheitaan ja 
puolustivat viattomuuttaan, että oli-
vat tulleet punaisten johtajien pete-
tyiksi. 

Kun nyt suurin piirtein oli järjestys 
saatu aikaan, niin alkoi ryöstötava-
rain selvittely ja etsiskely. Kussakin 
maakunnassa oli erityinen ryöstöta-
varain selvittely toimisto ja joka pitä-
jässä asiamies, jolla jätettiin erikoisia 
kaavakkeita. Näihin kaavakkeisiin 
merkittiin kunkin ryöstetyn omai-
suus ja tuntomerkit, joiden todenpe-
räisyyden tutkii paikallinen asiamies 
ja etsintä luettelon hyväksyi paikal-
linen esikunta, leimaamalla tämän 
luettelon. Tämän avulla, jolla sitten, 
jos tavaransa löysi, sai me takaisin, 
olivat tavallisesti järjestetty niillä 
paikkakunnilla, mistä punaiset olivat 
joutuneet vangiksi ja tavarat otettu 
pois. Suurin osa näin saatua tavaraa 

oli Hämeenlinnassa ja Lahdessa. He-
vosselvittelyjä oli suuremmissa kau-
pungeissa ja liikekeskuksissa. Muusta 
kaikesta puhumattakaan oli Mietoi-
sistakin hevosia ryöstetty 52, polku-
pyörät ja puhelimet lähes kaikki, niin 
myös vaatetavarat. Enimmän määrän 
hevosia oli viety Saarelta 8, Raveasta 
4, Lehtisistä 13. Moni ei saanut hevo-
siaan takaisin, ja suurin osa takaisin 
saaduistakin oli jo loppuun ajetuita. 
Saarella ja Aarlahdessa oli auto mit-
kä kunpikin oli viety. Kun näin oli 
paikkakuntaa talven aikana moneen 
kertaan ryöstetty, kuten hevoset, 
elintarpeet ym. ja kohta oli edessä 
touvan teko, niin tuntui varsinkin 
suuremmilla tiloilla kylvön teko mah-
dottomalta. Ystävyys ja yksimielisyys 
se on voima, samoin kuin talvella 
kasvoi valkoinen armeija, nousi mies 
siellä toinen täällä, samoin lähdettiin 
touon teolle, naapuri auttoi naapu-
riaan ja näin saatiin touko maahan, 
niin päästiin vähitellen taas elämisen 
alkuun, joka sitten edelleen menee si-
tä omaa latuaan, pysyttääkseen aina 
sen omassa uomassaan, sillä tavalla 
tullen kansamme, onneksi ja turvaksi 
tuleville sukupolville. 

Tämä kertomukseni perustuu 
muistiinpanoihini, joka on enemmän 
omakohtaista tietoa ja näkemystä 
vapaus-sodan aikana, mutta otaksun 
että tämä voi joskus nousevalle su-
kupolvelle olla hajanainen välähdys 
talvesta 1918.
 J.L.

^ Tero Raimoranta lähetti muistiinpanot Va-
paussoturi-lehden toimitukselle. 

^  Jukka Lehtinen kertoi Turun 
punakaartin kohdistaneensa 

”huomiotansa asiaan”. Kuvassa 
huomio kiinnittyy nauhojen 

teksteihin. Ne on ikuistettu 
punakaartialaisten hautajaisissa 

Turussa keväällä 1918. 
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V
uonna 1918 perustetun 
jääkäripataljoonan pohjalta 
muodostettiin Tampereen 
Rykmentti maaliskuun puo-
lessa välissä vuonna 1919. 

Saman vuoden lokakuussa se aloitti 
rajavalvontatehtävät Laatokan Kar-
jalassa. Siellä se ehti toimia vain pari 
kuukautta, kun se sai määräyksen 
siirtyä Lahden Hennalaan, jonka 
uusi varuskunta oli jäänyt tyhjilleen 
venäläisten jäljiltä. Virallisesti alue 
oli vielä silloin Hollolan emäpitäjää, 
mutta aivan kaupungin keskustan 
kupeessa.

Rykmentin saavuttua Lahteen, 
huomattiin että elintarvikevarastossa 
oli peräti 10000 kilon perunavajaus. 
Hätätilanteessa osa varastossa olevis-
ta perunoista kylvettiin varuskunnan 

alueella olevaan peltoon ja talven pe-
runat voitiin nostaa syksyllä.

Tampereen Rykmentin tarvitse-
mat kuivaelintarvikkeet tulivat ar-
meijan varikoista Helsingistä, Kouvo-
lasta ja Viipurista. Kouvolan varikko 
siirrettiin Sortavalaan vuonna 1924. 
Tuoretuotteet hankittiin yksityisiltä 
tuottajilta. Muonaa tarvittiin sekä ih-
misille että hevosille.

Tarkkaa taloushuoltoa
Kaikki ei huollon osalta sujunut aina 
ongelmitta. Varuskuntaan oli tilattu 
sata puista sotilaskaappia. Ne osoit-
tautuivat niin heikkolaatuisiksi, että 
rykmentti ei niitä suostunut vastaan-
ottamaan. Joukko-osastojen talous-
hallinto oli tiukasti pääesikunnan 

valvonnassa. Näin ollen pienistäkin 
seikoista tuli selvityspyyntöjä, vaikka 
mistään rikkeistä tai laiminlyönneis-
tä ei ollutkaan kysymys. Esimerkiksi 
maidon hinnankorotusta piti selitel-
lä, kun paikallinen maidontuottaja ei 
ilmoittanut korotuksesta varuskun-
nalle etukäteen. 

Vahinkojakin sattui. Kerran Tam-
pereen Rykmentin Vaasasta tilaamat 
kaurat toimitettiin Lappeenrantaan 
ja Lahden varuskunnan piti tilata uu-
si erä kalliimmalla hinnalla. Kerran 
lihan hankintasopimus oli peruu-
tettava lihan huonon laadun vuoksi. 
Varuskunnan keittiöltä jäi ruuantäh-
teitä sen verran, että varuskunnan 
omassa sikalassa kasvatettiin sikoja 
lähes 15 vuoden ajan.

Tampereen Rykmentti  
aloitti Hennalan varuskunnassa
Varuskunnan lakkautus pisti rakennukset myyntilistalle 

^  Henna-
lan varus-
kunta on 
hiljentynyt. 
Vartiomies-
tä ei ole 
enää nykyi-
sin portilla.
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Vaihto- ja salakauppaa
Omaa leivontatoimintaakin kokeil-
tiin muutama vuosi. Leipomoon 
määrätyt varusmiehet eivät olleet 
kokeneita leipureita, joten lopputu-
loksena pöytiin saatiin leipää, joka oli 
keskeltä raakaa. Kerran varuskunnan 
piti myydä 300 kiloa leipää huutokau-
palla eläinten ruuaksi, koska leivissä 
oli liikaa hiekkaa, joka oli ilmeisesti 
tullut jauhojen joukossa. 

Aina eivät laskelmat toimineet. 
Hennalan varuskunnan keittiössä oli 
tarvittava teemäärä laskettu sen ver-
ran suurpiirteisesti, että teetä jäi käyt-
tämättä. Se kelpasi läheisessä sekata-
varakaupassa vaihtovälineeksi, jolla 
hankittiin muonitukseen juhlapäi-
vien saatteeksi hieman tavallista pa-
rempaa. Sitä käytettiin myös ”kovan 
teen” hankintaan viereisen kaupun-
ginosan tunnetusta salakaupasta. 
Tämän paljasti nimetön varusmies. 
Ketään ei kuitenkaan saatu kiinni si-
tovien todisteiden puutteen vuoksi. 

Varuskunnat ovat tarvinneet aina 
myös siviilityöntekijöitä. Rykmentin 
alkutaipaleella Hennalassa työsken-
teli 50 siviiliä eri tehtävissä, kuten 
suutareina, konemestarina, lämmit-
täjänä sekä vaatekorjaamossa ja ruo-
kalassa. 

Omaistenpäivät 
ensimmäisenä
Jossakin vaiheessa divisioonan esi-
kunnassa tultiin siihen tulokseen, 
että Tampereen Rykmentin on hoi-
dettava itse siivoustyöt Hennalassa, 
koska se tulisi halvemmaksi kuin 
palkattu siivooja. Rykmentti sai pitää 
siivoojansa, kun perusteli palkan-
neensa hänet kuukaudeksi, jotta ka-

Tampereen Rykmentti  
aloitti Hennalan varuskunnassa
Varuskunnan lakkautus pisti rakennukset myyntilistalle 

sarmirakennukset saataisiin kunnol-
la siivotuksi edes kerran vuodessa. 

Tampereen Rykmentti oli ensim-
mäinen joukko-osasto Suomessa, 
joka otti käyttöön nykyisin joka va-
ruskunnassa järjestettävät omaisten 
päivät. Perinteen aloittanut tapahtu-
ma oli Lahdessa ensimmäisen kerran 
juhannuksena 1929.

Hennalan alueen liittämistä Hol-
lolasta Lahden kaupunkiin pohdittiin 
kymmenkunta vuotta. Varuskunnan 
henkilökunta oli perustanut oman 
yhdistyksensä avulla vuonna 1931 
lastentarhan, jossa oli päivähoidossa 
150 lasta. Yhdistys anoi Hollolan kun-
nalta toiminta-avustusta, mutta ei 
sitä saanut, koska Hollolan päättäjät 
arvelivat kunnanosaliitoksen tapah-
tuvan pian, eivätkä halunneet sijoit-
taa kaupungin puolelle mahdollisesti 
jäävään lastentarhaan. Valtioneuvos-
to ratkaisi tilanteen päättämällä 30. 
kesäkuuta 1932 liitoksen toteuttami-
sesta.

Varuskunta alasajossa
Tampereen Rykmentin taival Lah-
dessa päättyi, kun joukko-osasto lä-

hetettiin YH-harjoituksiin Karjalaan 
syksyllä 1939. Junat kuljettivat soti-
laat, kaluston ja hevoset rajalle loka-
kuun 7. päivänä. Heinäkuussa 1940 
Tampereen Rykmentistä muodostet-
tu joukko-osasto lakkautettiin. Hen-
nalan koulutuskeskus toimi sotien 
ajan ja jälleen sotien jälkeen täydellä 
teholla.

Hennalan varuskuntaa kehitettiin 
pitkälti huollon koulutuskeskuksek-
si. Lisäksi siellä toimi viimeisimpänä 
joukko-osastona Tampereen Ryk-
mentin perinteitä jatkanut Hämeen 
Rykmentti. Puolustusvoimien sääs-
töuudistuksissa varuskunta lakkau-
tettiin 31. joulukuuta 2014, jolloin 
sotalippu laskettiin salosta. Valtion 
Senaatti-kiinteistöyhtiö myy nyt ra-
kennuksia. Osa niistä on suojeltuja.

* * *

Hannu Takala (toim.): Lahden kau-
punki ja Hennalan varuskunta 
1910–1930-luvuilla, Lahden kaupun-
ginmuseo 2008. 

Lasse Koskinen

^  Tohtori Hannu Takala on tehnyt 
tutkimuksen Hennalan varuskunnan 
vaiheista.

Kesäpäivät 
Tammisaaressa
Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät 
järjestetään 21.–22.5.2016 Uudenmaan 
prikaatissa Tammisaaressa.
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J
ean Sibeliuksen vuosina 1899–
1900 säveltämän sävelrunon 
loppuun kuuluneeseen Finlan-
dia-hymniin tehtiin ensimmäi-
siä sanoituksia Amerikassa. Si-

käläiset amerikansuomalaiset tekivät 
useita suomen- ja englanninkielisiä 
sanoituksia omia tilaisuuksiaan var-
ten. Tuon oman käytön vuoksi sanoi-
tuslupaa ei kyselty Sibeliukselta, tai 
ainakaan tällaista ei ole tiedossa.

Sibeliuksen ystävä, oopperalau-
laja Väinö Sola oli törmännyt näihin 
sanoituksiin Amerikan esiintymis-
matkoillaan. Hän oli yksi niistä, joka 
suunnitteli Maamme-laulun korvaa-
mista Finlandialla, jos siihen löydet-
täisiin riittävän arvokas sanoitus. 

Sola koetti saada Heikki Klemet-
tiä ryhtymään sanoittajaksi, mutta 
koska Klemetti oli juuri aiemmin 
julkaissut sävellyksensä Oi kallis Suo-
menmaa, niin hän piti sitä sen verran 
arvokkaana, ettei halunnut Finlandi-
asta sille kilpailijaa. 

Sibeliuksen hyväksyntään
Väinö Sola päätti itse tarttua toimeen. 
Hänen sanoituksensa valmistui vuo-
den 1938 alkupuolella, ja Sola lähet-
ti sanat Sibeliukselle hyväksymistä 
varten. Varmuuden vuoksi hän liitti 
mukaan saatetekstin, jossa hän totesi 
säveltäjälle, että sanoituksen sai heit-
tää paperikoriin, jos se ei tunnu kyllin 
arvokkaalta. Hän kysyi myös Sibe-
liuksen ehdotusta sovittajasta. Sola 
siis luotti, että Sibelius ainakin joten-
kin huomioisi sanoituksen. Sibelius 
hyväksyi Solan tekstin ja ilmoitti itse 
tekevänsä siihen mieskuorosovituk-
sen. Näin valmistui ensimmäinen vi-
rallisesti sanoitettu Finlandia. 

Sibeliuksen Ainolassa samana 
vuonna vieraillut amerikansuoma-
lainen toimittaja Yrjö Sjöblom kysäisi 
Sibeliukselta, mitä mieltä säveltäjä 
oli amerikansuomalaisista laulu-
versioista. Sjöblom oli kirjoittanut 
niistä yhden jo vuonna 1919, mutta 
ei rohjennut tunnustaa tätä. Sibelius 
vastasi, ettei Finlandia ole tarkoitettu 
laulettavaksi, koska se on tehty orkes-
teriesitykseksi, mutta jos joku halusi 
sitä laulaa, niin ei sille mitään mahda.

Korvaan viheltämistä
Väinö Solan Finlandia-teksti jäi var-
joon, kun runoilija V.A. Koskenniemi 
julkaisi kahta vuotta myöhemmin 
oman sanoituksensa. Koskenniemen 
elämäkerran kirjoittanut Martti Häi-
kiö kertoo Ylioppilaskunnan Laulaji-
en johtajan Martti Turusen tehneen 
Koskenniemelle aloitteen asiasta, 
koska Turunen oli myös kuunnellut 
Amerikassa sikäläisten suomalaisten 
laulamia Finlandia-esityksiä. Kos-
kenniemi suostui hieman väkinäi-
sesti tehtävään todeten, ettei hän ole 
mikään laulujen sanoittaja. Turunen 
sai myös Sibeliuksen hyväksymään 
uusintasanoittamisen.

V.A. Koskenniemen teksti jul-
kaistiin vuonna 1940 Latuja lumessa 
-koosteessa, mutta se ei täysin istu-

nut Sibeliuksen sävelmään. Martti 
Turunen kuitenkin auttoi tekstin 
hiomisessa sävelten kannettavaksi. 
Koskenniemi on kertonut jälkikäteen, 
että Turunen vihelteli puhelimitse 
Finlandiaa hänelle Turusta Helsin-
kiin ja siivitti näin tavutusta paikoil-
leen. 

Selkkaus sovituksesta
Martti Turunen johti myös helsinki-
läistä Laulu-Miehet -kuoroa, joka sai 
esittää ensi kerran V.A. Koskennie-
men sanoituksen Finlandiasta. Si-
belius oli hyväksynyt sanoituksen ja 
ensiesitys tapahtui säveltäjän 75-syn-
tymäpäivän juhlakonsertissa joulu-
kuussa 1940.

Turunen ei ollut vieläkään täysin 
tyytyväinen lopputulokseen, koska 
hän halusi pieniä muutoksia rytmiik-
kaan. Tähän Sibelius ei enää ilmei-
sesti syttynyt, koska lisää muutoksia 
ei tehty. Ensimmäisen sekakuoroso-
vituksen teki kuoronjohtaja Arvo Ai-
raksinen vuonna 1948 Nuoren Suo-
men Liiton juhlassa esitettäväksi. 

Tästä Airaksisen sovituksesta 
nousi pieni selkkaus, kun musiik-
kikustantaja Fazerin johtaja Roger 
Lindberg otti yhteyttä tapahtuman 
järjestäjiin, koska Sibeliukselta ja 
kustantajalta ei ollut kysytty lupaa 

Finlandia-hymniä  
sanoitettiin 
innokkaasti
Sibelius ei ollut kovin 
innostunut asiasta

^  Musiikin 
maisteri Sakari 
Ylivuori on tehnyt 
uusimman Jean 
Sibelius-tutkimuksen.
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sovituksen painattamiseen ja levit-
tämiseen nuorisojärjestön piirissä. 
Kustantaja vaati kaikkia painoksia 
haltuunsa hävittämistä varten. 

Sanoitus jälkilöytönä
Johtaja Lindberg otti yhteyttä Jean 
Sibeliukseen ja pyysi tätä tekemään 
sekakuorosovituksen tai valitsevan 
jonkun ”pätevän” tekijän sille. Lind-
berg ilmeisesti oli niin loukkaantunut 
Arvo Airaksiselle, että ei ehdottanut 
tämän sovitusta hyväksyttäväksi. Si-
belius päätti ryhtyä tehtävään jälleen 
itse. Siitä valmistui kaksi versiota, 
joista toinen löydettiin säveltäjän 
pöytälaatikosta hänen kuolemansa 
jälkeen. 

Sibeliusta tutkinut Sakari Ylivuori 
toteaa, ettei Sibelius ollut Finlandian 
sanoittamisesta kovinkaan innostu-
nut. Ehkäpä Jean Sibelius totesi, että 
erilaisia sanoituksia alkoi olla jo niin 
paljon, että virallinen sanoitus oli 
syytä tehdä.

Finlandia-hymniin on sovitettu 
englanninkielisissä maissa virsi-

sanoituksia ja tekstejä kansallisru-
noista. Walesissa on tehty siihen 
kansalliskielinen sanoitus. Kaksi Fin-
landia-sanoitusta on kahden ame-
rikkalaisen koulun tunnuslauluina. 
Nigeriasta eroon pyrkinyt Biafran 
valtio otti hetkeksi 1960-luvun lo-
pulla Finlandian kansallislaulukseen. 
Joissakin ehdotuksissa Finlandiaa on 
kohotettu jonkinlaiseksi kansojen 
yhteiseksi kansallishymniksi.

* * *

Sakari Ylivuori: Sibeliuksen lam-
paanviulu – tarinoita sävelten takaa. 
Gummerus 2015. Antero Antin: Luon-
nollisesti  Artjärvi. Gummerus 1997.

Lasse Koskinen

^  Sibeliuksen isän suvun juuret 
ovat Artjärvellä. Suvun muistomerkki 
pystytettiin siellä Töyrylän tilan 
puistoon v. 1921. Jean Sibelius tuli 
vävynsä ”automobiilin” kyydissä 
paljastustilaisuuteen. – Kuva Marja 
Koskinen.
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T
oukokuun 22. päivä 1922 
Saksan Zweibrückenissä 
syntynyt (Oberleutnant) Otto 
Carius on yksi sotahistorian 
menestyneimmistä panssari-

vaununjohtajista. Sotilasuransa hän 
aloitti kuitenkin jalkaväessä. Pieniko-
koinen ja hintelä Carius oli jo kahdesti 
hylätty kutsunnoissa alipainoisena, 
mutta kolmas kerta sanoi toden. Hän 
oli hakenut aiemmin vapaaehtoi-

sena panssarintorjuntajoukkoihin, 
mutta siellä ei sillä hetkellä tarvittu 
vapaaehtoisia. Hänet hyväksyttiin 
kuitenkin palvelukseen 104. jalka-
väen täydennyspataljoonaan touko-
kuussa 1940. Muutaman kuukauden 
kuluttua panssarijoukkoihin haettiin 
vapaaehtoisia, ja Carius oli onnelli-
nen tultuaan valituksi, vaikka hänen 
isänsä vastustikin jyrkästi siirtoa 
panssarivaunuyksikköön. Carius koulutettiin lataajaksi 

Pans sarirykmentti 21:n riveissä. Ryk-
mentin kalustona oli tšek ki läis val-
mis teinen 38(t) -vaunu. Rykmentti 
siir tyi itään kesäkuussa 1941 osana 
20. panssaridivisioonaa. Operaatio 
Barbarossan käynnistyttyä hyökkäys 
eteni vauhdilla Liettuaan, ja sieltä 
edelleen Minskiin ja Vitsebskiin. Ca-
rius haavoittui ensimmäisen kerran 
lievästi 8. heinäkuuta 1941. Taiste-
luissa kunnostautunut ja vastikään 
aliupseeriksi ylennetty Carius ko-
mennettiin jo elokuussa 1941 ensin 
ajokoulutukseen ja sitten upseeri-
kurssille. Helmikuussa 1942 Carius 
kuitenkin palautettiin yhdessä kah-
den muun saman joukkueen miehen 
kanssa takaisin rintamayksikköön, 
ilman ylennystä luutnantiksi. Kol-
mikko ei ilmeisesti ollut suhtautunut 
upseerikoulutukseen riittävän va-
kavasti. Vuonna 1942 Carius palveli 
panssarivaunujoukkueen johtajana 
vanhassa rykmentissään ja sai lopulta 
myös luutnantin arvon. 

Tigerin tornista 
apteekkariksi
– Otto Cariuksen tarina 

^  Reservin vääpeli Carius 38(t)-
vaununsa päällä Venäjällä 1942. 
Oikealla oleva kapteeni Jung oli 
Cariuksen koulutoveri. Jung kaatui 
noin neljä viikkoa kuvan ottamisen 
jälkeen.

^  Otto Carius kotilomalla toukokuussa 
1944.
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Tiger-komppaniaan    
Alkuvuodesta 1943 Carius sai komen-
nuksen 500. täydennyspataljoonaan. 
Aluksi hän luuli käskyn tarkoittavan 
vain jälleen jotain ”tarpeetonta” am-
muntakurssia, mutta pian kävi ilmi, 
että joukko kokeneita panssarimie-
hiä saisi koulutuksen aivan uuteen 
vaunutyyppiin, Tigeriin. Koulutus 
alkoi Paderbornissa ja jatkui Ranskan 
Bretagnessa. Perusteellisen koulu-
tuksen jälkeen 502. raskas panssari-
vaunupataljoona siirtyi Leningradin 
rintamalle heinäkuussa 1943. Carius 
palveli pataljoonan 2. komppaniassa 
joukkueenjohtajana. Raskaita Tiger-
pataljoonia perustettiin vain muuta-
mia, ja ne eivät kuuluneet mihinkään 
yksittäiseen divisioonaan, vaan ne 
oli alistettu suoraan armeijakunnal-
le. Pataljoonia oli tarkoitus käyttää 
hyökättäessä läpimurtoyksiköinä ja 
toisaalta aina rintaman kriittisimpien 
kohtien puolustuksen tukena. 

Loppuvuonna 1943 Carius taisteli 
Nevelin alueella ja haavoittui jälleen, 
mutta nytkin vain lievästi. Lenin-
gradin piiritys murtui tammikuussa 
1944, ja saksalaisten Pohjoinen ar-
meijaryhmä alkoi vetäytyä kohti Nar-
vajokea, jonka luokse rintama saatiin 
pysäytettyä. Carius tuki vaunuillaan 
eversti Wenglerin ja Waffen SS:n ken-
raalin Fritz von Scholzin joukkojen 
puolustustaistelua Narvan kaupun-
gin luona sekä Riigin kylän alueella. 

Taistelut itä- ja 
länsipussissa
Helmikuusta 1944 alkaen 2. komp-
pania taisteli Virossa Sinimäkien alu-
eella, n. 20 kilometriä Narvan kau-
pungista länteen. Venäläiset olivat 
Sinimäkien eteläpuolella päässeet 
yllättäen Narvajoen yli. Saksalaiset 
olivat pitäneet ylitystä siinä kohdassa 
mahdottomana soisen maaperän ta-
kia. Venäläisten sillanpää Narvajoen 
pohjoispuolella jakautui kahteen loh-
koon, jotka saivat nimekseen itä- ja 
länsipussi. Keväällä 1944 niiden alu-
eella käytiin ankaria taisteluita, mm. 
kolme kuuluisaa Strachwitz-operaa-
tiota. Nimensä operaatiot saivat niitä 
varta vasten johtamaan määrätyltä 

”Panssarikreivi”, eversti Hyazinth 
von Strachwitziltä. Ensimmäiset kak-
si Strachwitzin johtamaa hyökkäystä 
olivat menestyksellisiä, mutta kolmas 
hyökkäys huhtikuussa 1944 ei enää 
johtanut toivottuun tulokseen. 

Viimeisen operaation aikana Ca-
rius pelastui täpärästi, kun venäläiset 
saivat osuman hänen Tigerinsä tor-
nin kupolaan, joka repeytyi irti. Ca-
rius itse oli juuri ratkaisevalla hetkel-
lä kumartunut alaspäin sytyttämään 
savuketta. Hän haavoittui kuitenkin 
lievästi, ja myöhemmin tulleen toi-
sen osuman seurauksena miehistö 
joutui hylkäämään vaunun. Kreivi 
Strachwitz määräsi Cariuksen myös 
tilapäiseksi komppanianpäälliköksi 
vapautettuaan ensin edellisen komp-
panianpäällikön tehtävistään. 

Esimerkkinä taistelujen kiivau-
desta voidaan mainita, että viiden 
päivän jaksolla 17.–21. maaliskuuta 
Cariuksen Tigerit tuhosivat n. 35 
venäläisvaunua ja viitisentoista pst-
tykkiä. Mainittakoon myös, että so-
tahistoriassa varsinaisilla Sinimäkien 
taisteluilla tarkoitetaan yleensä hei-
nä-elokuun vaihteessa 1944 samalla 
alueella käytyjä raskaita taisteluita. 
Tällöin etulinja oli kuitenkin jo siir-
tynyt Narvan kaupungista länteen, 
lähelle Sinimäkien kolmea kukkulaa. 
Näihin kesän taisteluihin ei Cariuk-
sen komppania enää osallistunut. 

Ritariristi ja tammenlehvä
Huhtikuun 1944 lopulla komppania 
siirrettiin Pihkovan alueelle. Ylirasi-
tuksen takia Carius sairastui ja alkoi 

saada astmakohtauksia. Hän totesi it-
sekin jotain olevan vialla, kun sen pa-
remmin tupakka kuin alkoholikaan ei 
enää maistunut. Vielä sairasvuoteella 
ollessaan Cariukselle luovutettiin 
rautaristin ritariristi Narvan alueen 
taisteluiden ansioista 4. toukokuuta 
1944. Hän pääsi ritariristin johdosta 
myös kotilomalle. Kotona hän on-
nistui tapaamaan isänsä, joka toimi 
pataljoonankomentajana itärinta-
malla, ja veljensä, joka oli luutnant-
tina eräässä panssarirykmentissä 
Italiassa. Carius palasi kuitenkin pian 
yksikköönsä ja osallistui taisteluihin 
Pihkovan eteläpuolella. Taisteluiden 
jälkeinen loma toipilaskodissa Tal-
linnassa päättyi äkisti, kun tuli tieto 
venäläisten läpimurrosta Vitsebskin 
luona ja käsky palata välittömästi ta-
kaisin rintamalle.   

Heinäkuun jälkipuoliskolla Ca-
riuksen komppania osallistui kiivai-
siin taisteluihin Latviassa Väinän-
linnan itäpuolella. Carius haavoittui 
pahoin 27. heinäkuuta, kun hän jou-
tui venäläisten yllättämäksi ollessaan 
tiedusteluretkellä moottoripyörällä. 
Hänet onnistuttiin kuitenkin kuljet-
tamaan juuri ajoissa joukkosidonta-
paikalle ja edelleen sotasairaalaan. 
Carius sai jälleen vasta sairaalassa 
tiedon hänelle 27. heinäkuuta myön-
netystä tammenlehvästä. Tällä kertaa 
toipuminen kesti pitkään ja hän pääsi 
vasta vuoden lopulla vastaanotta-
maan tammenlehvän, jonka luovut-
ti SS-valtakunnanjohtaja Heinrich 
Himmler. Häneltä Carius onnistui 
tinkimään lupauksen saada palata 
toipumisen jälkeen suoraan rinta-

^  Tigerkin saattoi 
juuttua kiinni, jos ajaja 

oli varomaton.
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malle, ilman ”pakollista” palvelua täy-
dennyspataljoonassa. 

Sodan loppu ja ura 
siviilissä
Vuonna 1945 Carius sai toivuttuaan 
komennuksen 512. Jagdtiger-patal-
joonan 2. komppanian päälliköksi 
länsirintamalle. Taistelutoiminta oli 
jo varsin vähäistä monista teknisis-
tä ja logistisista hankaluuksista joh-
tuen. Jagdtigerin 128-millisen tykin 
teho tuli kuitenkin testattua, kun 
Carius tuhosi talon takana piileskel-
leen amerikkalaisen panssarivaunun 
ampumalla suoraan talon läpi. Sota 
päättyi antautumiseen Ruhrin mo-
tissa, kun Jagdtigerien tykit oli ensin 
räjäytetty. 

Carius vapautui amerikkalaisten 
sotavankeudesta jo vuoden 1945 lo-

pussa. Sodan jälkeen hän opiskeli ap-
teekkariksi ja perusti oman apteek-
kinsa Herschweiler-Pettersheimiin 
vuonna 1956. Hän toimi apteekkarina 
aina vuoteen 2011 saakka, jolloin hän 
myi apteekin seuraajalleen. Carius 
kuitenkin työskenteli apteekissa osa-
aikaisesti aina kuolemaansa saakka. 
Sitkeä ja onnekas panssarimies Otto 
Carius menehtyi lyhyen sairauden 
jälkeen 24. tammikuuta 2015. 

Carius julkaisi sodan ajan muistel-
mansa vuonna 1960 nimellä Tiger im 
Schlamm. Kirjaa pidetään panssari-
sotakirjallisuuden klassikkona, siitä 
on otettu lukuisia uusintapainoksia, 
ja se on käännetty mm. englannik-
si, viroksi ja venäjäksi sekä nyt myös 
suomeksi. Carius oli aina valmis ker-
tomaan sotakokemuksistaan, ja hän-
tä haastateltiin lukuisiin televisiodo-
kumentteihin. Kaikesta ilmeni hänen 

vankka luottamuksensa sodan ajan 
työkaluun, Tiger-panssarivaunuun. 

Tärkeimpänä syynä saksalaisten 
panssarijoukkojen hyvään menes-
tykseen Carius piti erinomaisten vau-
nujen lisäksi hyvin toimivia radioita, 
tarkkoja tähtäimiä ja ennen kaikkea 
vaununjohtajien rohkeutta. Cariuk-
sen mukaan venäläisille oli tyypil-
listä sulkea vaunun luukut taistelun 
alkaessa. Sitä hän piti ratkaisevana 
virheenä, koska maastoa ja ympäris-
töä voi kunnolla tarkkailla vain avoi-
mesta torninluukusta. Toisaalta tämä 
tapa johti saksalaisten vaununjohta-
jien keskuudessa suuriin tappioihin. 
Carius totesi kuitenkin, että hän ja 
monet muutkin saksalaiset panssa-
rimiehet saavat kiittää Tiger-pans-
sarivaunua siitä, että he ylipäätään 
selvisivät sodasta hengissä. Niinpä ei 
varmaankaan ollut sattuma, että Otto 
Carius antoi apteekilleen nimeksi Ti-
ger Apotheke. 

Raimo Malkamäki

Koala-kustannus julkaisi lokakuussa 
Otto Cariuksen muistelmat nimellä 
”Tigerit mudassa”. 

Kirjan suomentaja on tämän ar-
tikkelin kirjoittaja. 

^  Tilannekatsaus Väinänlinnan eteläpuolella heinäkuussa 1944. 
Carius kuvassa keskellä ritariristi kaulassa.

^  Cariuksen Tiger 
maastossa. Yksi telapyörä 
puuttuu.
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O
lin pikkupoikana vanhem-
pieni kanssa Helsingissä 
vuonna 1945. Pohjoisella 
Esplanadilla, suunnilleen 
Runebergin patsaan koh-

dalla isäni sanoi, että katso Manner-
heim. Siinähän hän käveli, pitkä ja 
komea mies. Hänen yllään oli ruske-
ahko puku, poplari, lierihattu. 

Tein asennon ja vein käteni lip-
paan. Mannerheimin kasvoille levisi 
hymyntapainen ja kävelykeppi hei-
lahti vastaukseksi. Seurasin katseel-
la sankarini poistumista. Temppuni 

alkoi naurattaa isää. Niin on naurat-
tanut minuakin, kun olen katsellut 
tuon aikaisia valokuvia. Yhdessä ku-
vassa olen tervehtimisasennossa.

Rauhan ja  
sodan aikaa 
Kysyin sitten isältäni, kumpi olisit 
mieluummin, Mannerheim vai pre-
sidentti? Isä sanoi, että Mannerheim 
on presidentti. Sitä minun oli vai-
kea ymmärtää. Mannerheimhan oli 
Mannerheim. Mielikuvissani hän oli 

Kohtasin kaksi Mannerheimia

^  ”Isä sanoi, että Mannerheim 
on presidentti.” Kuvassa (SA) 
tasavallan presidentti Mannerheim 
on poistumassa eduskuntatalosta 
elokuun alussa 1944.

sotilasunivormussa. Tämä oli rauhan 
aikaa. 

Sota-ajan kuvaan kuului seuraava 
tapahtuma. Ehkä vuonna 1943 olin 
Turussa äitini kanssa katsomassa 
elokuvaa ”Lumikki ja seitsemän kää-
piötä”. Kun Lumikin äitipuoli muuttui 
rumaksi noidaksi, pomppasin pys-
tyyn ja huusin: ”Paha ryssä!” Äidilläni 
oli pitelemistä, etten rynnännyt 
tappelemaan tuon pahan vihollisen 
kanssa. Se oli sotaa se. 

Mielleyhtymä
Istuin Kotkassa Pasaatin kahvilassa 
vuonna 2007. Puhelimeni soi. Ääni 
sanoi, että täällä Gustaf Mannerheim, 
hyvää huomenta. Hurja mielleyhty-
mä! Hyvä, että istuin tukevasti. Mi-
nulta lipsahti, että hyvää huomenta 
herra kreivi, vaikka tiesin, ettei hän 
kaivannut kreivittelyä. Hänen asian-
sa oli yksinkertainen, mutta kertoi 
herrasmiehestä. Kreivi valitti, ettei 
terveyssyistä voinut osallistua Man-
nerheim-matkalleni Pietariin. 

Ei sama kreivi
Tämän kreivi Carl Gustaf Manner-
heimin olin tavannut useaan kertaan 
Champion of Libertyn kokouksissa. 
Sen matkasta oli kyse, ja siellä olin 
esitelmöinyt hänen setänsä ja kum-
minsa, vapaaherra Carl Gustaf Emil 
Mannerheimin palveluksesta Venä-
jän keisarillisessa armeijassa. 

Juuri (2015) kuollut Gustaf Man-
nerheim oli eri henkilö kuin kerto-
mukseni kreivi. Tämä Mannerheim 
kuoli vuonna 2012.

Petti Huhtanen,
Ruutiukko.

5/15 | vapaussoturi |      31



V
ielä 2000-luvun alussa eli 
yli 10 vuotta Neuvostoliiton 
kukistumisen jälkeen Viipu-
rin linnan portin pielessä oli 
kuparilaatta, joka julisti san-

karillisen puna-armeijan vapautta-
neen vanhan venäläisen kaupungin 
fasistien ikeestä! 

Ja vielä muutamia vuosia sitten 
oli tapana juhlia kaupungin vapaut-
tamista 20.6. Tuo laatta on jo vuosia 
sitten kadonnut ties minne, eikä noi-
ta vapautuksen juhlia enää järjestetä. 
On kuitenkin hyvä hiukan tarkem-
min tutkia, miten asia oikeasti on, siis 
meidän näkökulmastamme, ja objek-
tiivisesti, siis ”meidän objektiivisesti”.

Ruotsalainen
Ruotsalainen kausi alkoi vuonna 
1293, kun Ruotsin marski Torkkeli 
Knuutinpoika perusti Suomenveden 
pohjukkaan Viipurin linnan kolman-
nen ristiretken yhteydessä. Paikalla 
oli silloin karjalaista asutusta. Vuon-
na 1403 Viipuri sai kaupunginoikeu-
det. Viipurin linna toimi Ruotsin puo-
leisen Karjalan hallintokeskuksena 
aina vuoteen 1710 asti. Yli 400 vuotta 
kestänyt ruotsalainen kausi oli päät-
tynyt Suuren Pohjan sodan melskeis-
sä Pietari Suuren joukkojen vallatessa 
kaupungin. Sodan päättyminen 1721 
Uudenkaupungin rauhaan merkitsi 
myös Ruotsin suurvaltakauden lop-
pua. Alkoi venäläisen Viipurin kausi.

Venäläinen
Viipurin venäläinen kausi 1710–1812 
oli linnoittamisen aikaa. Silloin ra-
kennettiin mm. kaupungin edus-
talle Tervaniemelle Pyhän Annan 
Kruunu-linnoitus. Kaupungissa säi-
lyi venäläisyydestä huolimatta myös 
suomenkielinen asutus. Saksalainen 
väestönosa kasvoi ruotsalaisen kus-
tannuksella. 

Suomalainen
Kun Suomi liitettiin 1809 Venäjään, 
siitä tehtiin autonominen suuriruh-
tinaskunta. Vuonna 1812 ns. Vanha 
Suomi mukaan luettuna Karjalan 
kannas, Viipuri, Käkisalmi ja Sorta-
vala liitettiin Suomen suuriruhtinas-
kuntaan. Alkoi Viipurin suomalainen 
kausi. Suomalaisen kauden alkaessa 
Viipurin kaupunginhallinto ja sivii-
lielämä oli käytännössä saksalaisten 
johdossa, vaikka heitä oli kaupungin 
siviiliasukkaista vain 12 prosenttia, 

ruotsinkielisiä oli 14 prosenttia, suo-
menkielisiä 44 prosenttia ja loput 30 
prosenttia pääosin venäjänkielisiä. 

1800-luku oli Viipurille huomatta-
vien muutosten aikaa. Itämainen so-
ta, meillä Oolannin sotana tunnettu, 
havahdutti venäläiset linnoittamaan 
Viipuria. Syntyi Patterinmäen lin-
noitus- ja varuskunta-alue. Toisaalta 
vanhat kaupunginmuurit purettiin ja 
uusi asemakaava valmistui. Vuonna 
1856 valmistunut Saimaan kanava 
vahvisti Viipurin taloudellista ase-
maa merkittävästi.

Vuonna 1870 valmistui rautatie 
Pietarista Viipuriin ja edelleen Hel-
sinkiin, ja vuonna 1894 valmistui 
Karjalan rata Viipurista Sortavalan 
kautta Joensuuhun. Suomen itse-
näistyttyä Viipuri kasvoi ja vahvistui 

edelleen Suomen toiseksi suurim-
maksi kaupungiksi.

Neuvostokausi
Suomalaisen kauden päätti talvisotaa 
seurannut Moskovan rauha vuonna 
1940. Kaupungin sovjetisointi ja asut-
taminen alkoi vahdilla, mutta neuvos-
tokausi päättyi lyhyeen suomalaisten 
vallattua kaupungin takaisin elokuun 
lopulla 1941.

Taas suomalaisilla
Seuraava suomalainen jakso jatko-
sodan aikana kesti vajaat kolme vuot-
ta. Pahasti vaurioitunut kaupunki ei 
palannut ennalleen. Sen asukkaista 
palasi kotikaupunkiinsa vain kolman-

Kenen Viipuri?

^  Viipurin linna postikortissa.
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nes. Sotilaita oli sitäkin enemmän. 
Kesäkuun 20. päivä 1944 oli ”Viipurin 
viimeinen päivä”. 

Jälleen venäläinen
Seuraavat 46 vuotta Viipuri oli neu-
vostokaupunki. Neuvostoliiton 
aluehierarkiassa se oli rajamaata ja 
periferiaa, johon alettiin vähitellen 
panostaa vasta kauden lopulla. Neu-
vostoliiton kaaduttua Viipuri alkoi 
hiljalleen elpyä ja viimeiset kymmen-
kunta vuotta ovat olleet varsin nope-
an ja suotuisan kehityksen aikaa.

Kaupungin venäläisyyttä on nä-
köjään haluttu uudelleen korostaa. 
Pari vuotta sitten Viipurille annettiin 
mahtipontinen kunnianimi ”Sotilas-
kunnian kaupunki”. Samalla ilmestyi 
näyttävä monumentti Kouluaukiolle 
(paraatikenttänä Suomenkin aikana 
käytetylle) Linnakadun varteen. Sen 
tuntumassa ollut kommunistijohtaja 
Kalininin patsas yksinkertaisesti ka-
tosi jonnekin.

Viimeisimmät Viipuriakin sivua-
vat uutiset kertovat presidentti Puti-

Oheisen kuvan otti yli 50 vuotta sit-
ten hämeenlinnalainen Seppo Tikka. 
Kuva on valkoisten sankarihaudasta 
Viipurin Ristimäessä. Paikalla käytiin 
kovia taisteluja talvisodan sekä jatko-

nin edeltäjänsä tavoin myöntäneen, 
että Neuvostoliitto aloitti talvisodan. 
Hän totesi kuitenkin sen tapahtu-
neen vuoden 1917 (!) ”virheellisten 
rajojen oikaisemiseksi”. Hän myönsi 
puna-armeijan suuret tappiot talvi-
sodassa mutta totesi Suomen saa-
neen ”kokea Neuvostoliiton voiman”. 

Mielenkiintoista! Kun Lenin 1917 
ystävällisesti ”soi” Suomelle itsenäi-
syyden, hän samalla tuli vahvista-
neeksi rajoiksemme Suomen suu-
riruhtinaskunnan rajat. Kun sitten 
Tartossa 1920 allekirjoitettiin rau-
hansopimus Suomen ja bolsevistisen 
Neuvosto-Venäjän välillä, nuo rajat 
vahvistettiin virallisestikin. Tietysti 
siinä tapahtui vähitellen vahvistu-
neen ja imperialistisen tsaarin Venä-
jän rajojen palauttamiseen tähtäävän 
Neuvostoliiton katsannossa paha 
virhe. 

Yhteenlaskun aika
Viipuri oli ruotsalainen kaupunki 
vuodesta 1293 vuoteen 1710 eli 417 
vuotta. Venäläinen se oli vuodesta 

1710 vuoteen 1812 (102 vuotta) ja jäl-
leen vuodesta 1991... Suomalainen 
kausi kesti vuodesta 1812 vuoteen 
1940 eli 128 vuotta. Kun tähän lisä-
tään suomalainen kausi 1941–1944, 
saadaan suomalaisiksi vuosiksi yh-
teensä 131 vuotta. Neuvostokaupunki 
Viipuri oli 1940–1941 ja 1944–1990 eli 
yhteensä 46 vuotta. 

Tältä Viipuri siis näyttää sitä hal-
linneiden valtioiden näkökulmasta 
katsottuna. Kokonaan toisenlaisiin 
lukuihin päästään, jos lasketaan, ke-
tä kaupungissa sen yli 700 -vuotisen 
historian aikana on asunut. Sillä ta-
valla laskien Viipuri on vanha suoma-
lainen kaupunki. Tai oikeastaan, laski 
miten laski, se on, kuten laulussakin 
sanotaan, KARJALAISTEN KAU-
PUNKI! Tai vielä oikeammin, kuten 
vanha viipurilainen, ystäväni Kyösti 
Rainila korjasi: VIIPURILAISTEN 
KAUPUNKI! Viipurilaiset kun hänen 
mukaansa olivat ihan oma ihmisla-
jinsa...

Göran Lindgren

Ainutlaatuinen kuvamuisto Viipurista
sodan lopulla, minkä vuoksi muisto-
merkki vaurioitui.

Lisäksi Tikka kertoi: – Otin kuvan 
3.6.1962 turistimatkalla. Pahin tuho 
kohtasi tätä hautausmaata 1970-lu-

vulla, kun sille rakennettiin joku 
tehdaslaitos, joka vei niin siviili- kuin 
sankarihaudatkin tehtaan paikoil-
ta. Oli tuttu hautausmaa, kun äitini 
omaisia lepää sinne haudattuina.
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J
ouluaatto valkeni pilvisenä ja 
tuulisena Itä-Karjalan korpilai-
vueessa. Hälytysvuorossa olevat 
tähyilivät tämän tästä taivaalle 
ja toivoivat sään paranevan edes 

sen verran, että he voisivat käydä 
vihulaiselle toivottamassa ”rauhal-
lista joulua”. Mutta huono sää kerta 
kaikkiaan esti lentotoiminnan.

Kerran vuodessa
Aamupäivällä puhdistettiin korsut 
perin pohjin, sillä joulu on korvessa-
kin vain kerran vuodessa. Pienet jou-
lukuuset kannettiin sisään ja koristel-
tiin mahdollisuuksien mukaan. Olipa 
kynttilöitäkin säästetty, tosin pituu-
deltaan ne eivät liiemmin häikäisseet.

Kun kaikki oli valmista, lähdettiin 
joukolla jonottamaan postia. Toisten 
kuitatessa paketteja ”pankinjohtajan 
käsialalla” toiset lajittelivat muuta 
postia eri lentueisiin. Omaiset, tutta-
vat, ystävät ja tuntemattomat muis-
tivat korpilaivueen lentäjiä tavallista 
runsaskätisemmin.

Yhteinen juhlahetki 
Illan hämärtyessä lentäjät kokoon-
tuivat jouluaterialle laivueen kahteen 
suurimpaan rakennukseen. Iso kuusi 
oli urkuharmonin vieressä ja arkipäi-
vän ”seisova pöytä” oli siirretty muu-
alle.

Kun jouluvirsi aloitettiin, täytti 
harras joulutunnelma mielet. Ryk-
mentin pastori puhui jouluevankeliu-

^  Jouluaatto 1941 Uhtuan 
suunnalla. Tälle pojalle ovat 
osuneet ”joulusattumat”. – 
SA-kuva.

Korpilaivueen 
joulu
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mista ja johdatti ajatukset aikaisem-
piin jouluihin, joista nyt vietettävä 
juhla suuresti poikkesi.

Laivueen komentaja luki Ilmavoi-
mien komentajan välityksellä Suo-
men marsalkan tervehdyksen, jota 
kuunneltiin seisaaltaan. 

Joulupossua odotellessa laulettiin 
pari soinnukasta joululaulua. ”Viisi-
senttisen” voimalla syötiin sitten ate-
ria, jonka herkullisuutta oli omiaan li-
säämään laivueen metsästäjän saaliit 
eli mehevät hirvipaistit. Aterian päät-
teeksi nautittiin vahvat korvikkeet ja 
poltettiin joulusavut. Tämän jälkeen 
hajaannuttiin korsuihin viettämään 
jouluaattoa kukin omalla tyylillään. 

Korsuissa
Rykmentin komentaja seurueineen 
oli saapunut tervehtimään korpi-
laivuetta ja vieraili myös korsuissa. 
Eräässä korsussa oli joulupukki, jo-
ka komentajan nähtyään ponnahti 
asentoon ja tervehti sisäpalvelusohje-
säännön mukaisesti. – Hyvän alokas-
koulutuksen joulupukit ovat saaneet 
Korvatunturilla, tokaisi komentaja. 

Koko aattoillan satoi lunta ja tuuli 

^  Joulupukki lahjoineen on saapunut korsuun Uhtuan suunnalla 1941. – SA-kuva.

vain yltyi. Korsuissa sen sijaan vallitsi 
lämmin joulutunnelma. ”Ihmekor-
su” oli jälleen nimensä veroinen, sillä 
siellä oli tarjolla kaikenlaisia herkku-
ja, joiden alkuperästä edes Kämpin 
kokki ei olisi saanut selvyyttä. ”Hon-
kapirtti” oli kutsunut koko kolmos-
lentueen vieraakseen ja vähän muu-
altakin. ”Hirvashovissa” joulu tuntui 
aidoimmalta. Nimittäin korsun ve-
teraanit olivat valmistaneet sellaisen 
jouluaterian, että vieläkin on vesi kie-
lellä. Juhlapöydän joulukoristeet oli 
tuotu oikein pääkaupungista saakka. 
Ateria kesti kauan, ja kahvikkeet nau-
tittiin ”väripunaisen” kera. 

Sotaradioita kuunneltaessa tun-
nelma laimeni hieman, sillä eihän 
rauha ja hyvä tahto ollut ihmisten 
keskuudessa tänäkään vuonna. Sit-
ten huomion veivät mielenkiintoiset 
kirjat, mutta kauan ei niitä saatu tut-
kia. Nimittäin ”Honkapirtin” isäntä 
saapui kutsumaan jouluaaton jatkoil-
le. Siellä olivat jouluilot ylimmillään, 
ja pian ”Hirvashovinkin” väki tottui 
talon tavoille ja esitti oman viihdytys-
ohjelmansa. Korpijoulu jatkui pikku-
tunneille asti.

Korviketta ja revyytä

Ensimmäinen joulupäivä oli sääsuh-
teiltaan aaton kaltainen. Vihollinen ei 
lentänyt, mutta tuskinpa se vietti jou-
luakaan. Nyt saapui vieraita vuoros-
taan ”Hirvashoviin”. Kaikkien myötä-
vaikutuksella saatiin pöytä koreaksi. 
Päiväkorvikkeen jälkeen kulutettiin 
aikaa neljän kuninkaan voimalla.

Vanhaan hyvään tapaan tarjottiin 
illalla joulukahvikkeet sotilaskodis-
sa, ja vieläpä ison pullan kera. Lottia 
kiitettiin heidän uupumattomasta ja 
uhrautuvasta työstään.

Tapaninpäivänä laivueen viihdy-
tyskiertue esiintyi kahdesti. Useat 
ohjelmanumerot oli toistettava, ku-
ten hyvänpuoleisen revyyteatterin 
tapoihin kuuluu.

Kaikessa rauhassa saimme viettää 
sotajoulumme. Sen korpitunnelmai-
set hetket ovat lähtemättömästi syö-
pyneet mieliin.

Korpilaivueen 
joulu
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Epärehellisyys on aina tuomittavaa. 
Useimmiten epärehellisyydestä myös 
rangaistaan. Jos varastaa, saa tuomi-
on, joskus joutuu jopa vankilaan.

Meillä on kuitenkin yksi jatku-
vasti yleistynyt epärehellisyyden 
muoto, josta ei näytä olevan min-
käänlaisia seuraamuksia. Älyllisestä 
epärehellisyydestä ei sakoteta eikä 
viedä putkaan. Toisin sanoen meillä 
voidaan seuraamuksitta puhua to-
tena asioita, jotka eivät ole lainkaan 
totta. Tai voidaan vääntää tosiasioita 
niin, että totuus jää kokonaan piiloon. 
Valehtelemiseksikin tällaista voitai-
siin sanoa.

Tämähän on tietenkin historiasta 
tuttua kaikille vapaussotaperinteen 
vaalijoille. Vapaussodastamme on 
väännetty niin monenlaista ”totuut-
ta”, ettei kaikki voi missään tapauk-
sessa pitää paikkaansa. Sodan syyt, 
sodan luonne, sodan lopputulos ja jo-
pa ja ennen kaikkea sen nimi on häi-
vitetty älyllisellä epärehellisyydellä 
niin kauas totuudesta, etteivät tuossa 
sodassa aikanaan taistelleet kykeni-
si millään tunnistamaan kuvattavia 
tapahtumia samoiksi, joissa he olivat 
olleet mukana.

❖

Tänä vuonna älyllinen epärehellisyys 
on puhjennut monenkirjavaan kuk-
kaan maahanmuuttoasioissa, erityi-
sesti pakolaisten motiiveista keskus-
teltaessa. 

Meillä halutaan ensinnäkin se-
koittaa maahanmuutto ja hallitse-
maton pakolaisuus. Normaali maa-
hanmuuttohan on sitä, että ihmiset 
saapuvat maahan normaaleja reittejä 
pitkin ja asianmukaisin matkus-
tusdokumentein varustettuina. Ul-

komaalaiset voivat tulla Suomeen 
matkailijoina, opiskelijoina tai he 
voivat tulla työskentelemään Suo-
meen, kunhan heidän paperinsa ovat 
kunnossa. Tämän pitäisi olla kaikil-
le itsestään selvää, eikä kenelläkään 
pitäisi olla siihen vastaan sanomista.

Maahanmuuton epämääräinen 
alalaji on laiton maahanmuutto, josta 
hallitsemattomassa pakolaisuudessa 
on kysymys. Silloin tullaan rajan yli 
mistä ja miten sattuu ja ilman voimas-
sa olevia matkustusasiakirjoja, usein 
jopa ilman henkilöllisyyspapereita tai 
monesti myös väärillä papereilla. Pe-
rinteisesti tällaisesta laittomuudesta 
on rangaistu, mutta käytäntö näyttää 
hämmästyttävällä tavalla muuttu-
neen. 

luvattomia maahantulijoita tunke-
maan jo itärajammekin yli. Kysymyk-
sessä on Schengen-alueen ulkoraja, 
jonka yli kulkemista Suomen kai 
pitäisi valvoa, mutta valvomisen si-
jasta paperittomat tulijat toivotetaan 
tervetulleiksi. Siinä samassa voi tulla 
toivotetuksi myös esimerkiksi Krimil-
tä tunnetuksi tulleita vihreitä miehiä. 
Suomeen kun pääsee kuka hyvänsä, 
kunhan ilmoittaa olevansa pakolai-
nen.

Nykypäivän laittomista tulijois-
ta osa on todellisia pakolaisia, jotka 
ovat lähteneet kohdemaastaan hen-
kensä hädässä. Heitä on tietenkin 
jossain pyrittävä auttamaan, vaikka 
päävastuu tulisi luonnollisesti olla 
heidän omalla maallaan. Parhai-
ten auttaminen tietenkin onnistuisi 
mahdollisimman lähellä heidän läh-
tömaataan, jotta he voisivat olojen 
rauhoitettua palata helposti kotimaa-
hansa, ja jotta ihmissalakuljettajat 
eivät rikastuisi heidän kustannuksel-
laan eikä heistä koituisi kohtuutonta 
taloudellista, sosiaalista ja kulttuuris-
ta haittaa niille maille, jotka joutuvat 
heitä ottamaan vastaan.

Ehkä paljon enemmän kuin todel-
lisia vainottuja pakolaisia Suomeen-
kin on tullut pakolaisia vain helpom-
man elämän toivossa. Pakolaisten 
joukossa on nimittäin paljon niitä, 
jotka ovat lähteneet salateitse Eu-
rooppaan siksi, että he tietävät tai ku-
vittelevat täällä olevan mukavampaa 
asua kuin heidän lähtömaissaan. Sa-
na on kulkenut, että esimerkiksi Suo-

messa saa ma-
joituksen, ruuan 
ja huomattavan 
kuukausittaisen 
rahasumman te-
kemättä yhtään 
mitään.

Suomalaiset 
kun ovat raken-
taneet yhteis-
kuntansa niin, 
että täällä on hel-
pompi asua kuin 
maissa, joiden 

asukkaat eivät ole pitäneet maittensa 
kehittämisestä huolta. Kun laittomis-
ta tulijoista suurin osa on tunnetusti 
nuoria miehiä, näiden pitäisi perin-
teisen tavan mukaisesti pysyä omas-
sa maassaan silloinkin, kun on sota. 
Heidän pitäisi ottaa ase käteensä ja 
puolustaa kotejaan ja perheitään. Kun 
he eivät näin tee, he ovat asiallisesti 
ilmaistuna pikemminkin sotilaskar-
kureita kuin aitoja pakolaisia. Sotilas-
karkureitten on yleensä katsottu an-

Tosin jos sinä tai minä yritäm-
me Schengen-rajavalvonta-alueen 
ulkopuolelle ilman asianmukaisia 
dokumentteja, meidät käännytetään 
välittömästi takaisin, tai jos yritäm-
me rajan yli väärennetyin paperein, 
meitä rangaistaan. Mitkään selitykset 
eivät silloin auta. Laki ei kuitenkaan 
ole kaikille sama. Marraskuussa alkoi 

^  Näillekö myös pysyvä 
oleskelulupa?
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saitsevan heille kuuluvan kohtalon.
Ajatellaanpa, miten Suomen olisi 

käynyt, jos vuonna 1939 suurin osa 
nuorista miehistä olisi paennut ulko-
maille ja vaatinut joltain ulkovallalta 
suojelua, majoitusta, ruokaa ja kuu-
kausittaista rahasummaa selittämäl-
lä, että Suomessa on nyt vaarallista 
asua – ja vielä osoittanut mieltään, jos 
ei saanut ruuaksi tuttua läskisoosia 
ja perunoita, tai velttoilunsa ohessa 
valittanut, että heille osoitettu maja-
paikka on sotkuinen.

❖

On Suomessa joskus ennenkin ollut 
ulkomaalaisilla mukavat olot. Tulevat 
mieleen vallankumousvuoden 1917 
ruskisoldaatit Suomessa, jotka val-
lankumouksen mukanaan tuomaan 
svabodaan tyytyväisinä lauloivat:

”Vot, mull’ on moosna päivät mull’, 
poltan Majakkaa. Istun kasarmin 
ikkunall’ ja soitan sirmakkaa.”

Vapaasti tulkittunahan tuo tar-
koittaa sitä, että lokoiset päivät olivat 
tuolloin Ivanilla ja Seregeillä, kun sva-
bodaa eli vapautta ja Majak-merkkistä 
mahorkkaa tuntui riittävän. Sirmak-
kaa eli haitaria kelpasi vallankumo-
uksesta nauttineitten ruskipoikien 
soitella, kun ruokahuoltokin pelasi, 
vaikka suomalaiset näkivät samaan 
aikaan nälkää.

❖

Älyllinen epärehellisyys tulee kuvaan 
siinä, miten nykypäivän laittomiin 
tulijoihin Suomessa on suhtaudut-
tu. Heitä kaikkia väitetään vainoa 
paenneiksi ihmisiksi, vaikka niin ei 
suinkaan ole. Kaiken lisäksi heidät 
sekoitetaan osaksi normaalia maa-
hanmuuttoa, mistä ei tietenkään ole 
kysymys.

Tosiasiassa näyttää olevan kysy-
mys suurimmista Eurooppaa koe-
telleista kansainvaelluksista. Edel-
lisiä nykyiseen kansainvaellukseen 
verrattavia taisivat olla hunnien ja 
vandaalien vaellus Euroopan ydin-
alueille. Maailmansotien jälkeiset 
suuret väestönsiirrot nimittäin olivat 
ihmisten siirtymistä pois etenevän vi-
hollisen tieltä – tai vihollisen tekemiä 
karkotuksia.

Todellisen älyllisen epärehelli-
syyden puolelle mennäänkin silloin, 
kun rinnastetaan Suomeen tulleet ja 
tulevat pakolaiset vaikkapa Karjalan 
evakoihin toisen maailmansodan 
aikana tai Ruotsiin lähetettyihin so-
talapsiin samoihin aikoihin. Tällaisia 
päättömiä vertauksia on kuitenkin 
kuultu monestakin suusta.

Asiathan eivät ole vähääkään ver-
tailukelpoiset. Luovutettujen aluei-
den siirtolaiset siirtyivät oman kan-
sansa sisällä uusille asuinsijoille, kun 
vihollinen oli vallannut heidän kotin-
sa. Tämä siirtyminen tapahtui viran-
omaisten organisoimana. Sotalapset 
puolestaan lähetettiin tilapäisesti 
Ruotsiin maiden välisen sopimusten 
mukaisesti, ja heillä oli vapaaehtoi-
set vastaanottoperheet nimettyinä. 
Kysymys ei ollut hallitsemattomasta 
eikä laittomasta operaatiosta puhu-
mattakaan, että asialla olisivat olleet 
salakuljettajat.

Eivät Lapin asukkaatkaan, jot-
ka siirrettiin syksyllä 1944 pääosin 
Ruotsiin, olleet samanlaisia laittomia 
tulijoita kuin tämän päivän pakolai-
set. Heidät siirrettiin Ruotsiin viran-
omaistoimin Ruotsin kanssa solmi-
tun sopimuksen mukaisesti. Lisäksi 
siirtymisen tuli olla väliaikainen, ku-
ten se olikin. Nykypäivänä tätä lap-
pilaisten siirtoa vääristellään silläkin, 
että heidät väitetään siirretyn pois 
saksalaisten uhkan takia. Tosiasiassa 
heidät siirrettiin siksi, että oletettiin 
venäläisten tulevan Lappiin ja teke-
vän kaikesta selvää saksalaisten sieltä 
poistuessa. Eivätpä sitten tulleetkaan, 
vaan pakottivat suomalaiset soti-
maan saksalaisia vastaan.

Eräänlaista huippua nyky-
ajan älyllisessä epärehellisyydessä 
edustivat nekin kaksi poliittista 
aktiivia, jotka taannoin esiintyivät 
television uutislähetyksessä. 
Ensimmäinen vauhkoili, ettei kansa-
laisilla ole millään varaa hallituksen 
esittämiin kansantalouden säästöi-
hin. Perään esiintynyt aateveli puo-
lestaan todisteli, että Suomella kyllä 
on varaa ottaa vastaan huomattavasti 
nykyistä enemmän pakolaisia.

Siinä jäi ihmettelemään, millaisin 
prioriteetein tässä maassa oikein ele-
tään ja toimitaan.

❖
On totta, että Suomestakin on ai-

kanaan lähtenyt poliittisia pakolaisia. 
Heitä lähti yli sata vuotta sitten Bob-
rikovin aikana joko vapaahtoisesti tai 
karkotettuina venäläissorron vaivaa-
masta maasta. Heitä lähti myös toisen 
maailmansodan jälkeen, kun ei ollut 
varmuutta, olisiko Siperia odotta-
massa osaa Suomen kansasta. Monet 
menivät silloin salateitse Ruotsiin ja 
jotkut sieltä – tosin jo laillisesti – aina 
Yhdysvaltoihin ja Venezuelaan saak-
ka.

Ruotsissa ei kuitenkaan silloin 
toivotettu suomalaispakolaisia ter-
vetulleiksi samoin kuin nykypäivän 
pakolaisia. Suomalaiset joutuivat ai-
datuille leireille ja elättämään itsensä 
lähinnä metsätöillä. Sosiaaliapua ei 
juuri ollut tarjolla.

Suomenkin nykyistä mainetta pa-
kolaisten vastaanottajana voitaisiin 
kirkastaa antamalla kuva, että tänne 
saa kyllä tulla, kunhan hankkii elan-
tonsa vaikkapa mottimetsästä. Muu-
tama motti päivässä voisi hyvinkin 
auttaa pakolaisongelman ratkaisemi-
sessa.

❖
Kun älyllisestä epärehellisyydestä 
puhutaan, ei voida sivuuttaa sitä, 
että tämänhetkisiin taloudellisiin 
realiteetteihin suhtaudutaan mo-
nissa piireissä vähemmän älyllisellä 
tavalla. Kun jaettavaa ei ole, luulisi 
jokaisen ymmärtävän, että säästet-
tävä on. Kukaan ei kuitenkaan halu-
aisi luopua mistään tulonsiirroista, 
jotka ovat asianomaista hyödyttä-
neet. Tätä tosiasiaa ovat jäsenistönsä 
lihottamat, kaikesta vastuusta vapaat 
ammattiyhdistyspomot kiiruhtaneet 
kaikin keinoin käyttämään hyväk-
seen.

Kuulee sanottavan, että rikkailta 
pitää leikata. Niin varmasti pitää-
kin, mutta Suomessa on niin vähän 
todella rikkaita, ettei maan taloutta 
saataisi tasapainoon, vaikka heidän 
koko omaisuutensa otettaisiin luok-
kataistelun uljaimpien periaatteitten 
mukaisesti valtion haltuun.

Kaikkien on osallistuttava niihin 
talkoisiin, joita tarvitaan korjaamaan 
sitä tilannetta, jonka holtiton yli va-
rojen eläminen on aiheuttanut. Vali-
tettavasti.

Mikko Uola
^  Hunnipäällikkö Attila.
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Sotaveteraanin muistelmat
Lahtelainen sotaveteraani Niilo Kivi-
sola on kirjoittanut mielenkiintoiset 
muistelmat nuoruus- ja sotavuosil-
taan.

Kivisola on taitava kertoja, jonka 
muisti on terävä, kuten hänen kykyn-
sä tehdä itsenäisiä arvioita tapahtu-
mista aikojen takaa. Hänen kerto-
muksensa ovat yli 70 vuotta vanhaa 
muistitietoa. Sanelu teosta varten 
tapahtui pääosin vuonna 2003, loput 
2011. Kerronta pyrittiin siirtämään 
tekstiin sellaisenaan miltä se kuu-
lostaa: karjalainen puhetapa ilmenee 
sanankäytössä.

Kivisola syntyi 1924 Salmin Lun-
kulansaaressa. Varhaislapsuus vie-
rähti vaatimattomissa olosuhteissa 
Kotkaniemen kylässä. Siellä puhut-
tiin aunuksenkarjalaa. Vuonna 1934 
perhe muutti joidenkin kilometrien 
päähän Ala-Ristiojalle, minkä vuoksi 
oli opeteltava uusi kieli: suomi.

Talvisota vei perheen evakkotai-
paleelle. Jatkosodan alussa Niilo asui 
Helsingissä ja Tikkakoskella. Vuoden 
1942 alkupuolella hän muutti van-
hempiensa luokse takaisin vallattuun 
Karjalaan. Kohta Niilo määrättiin il-
masuojelujoukkoihin. Hän astui va-
rusmiespalvelukseen ja ilmatorjun-
takoulutukseen 1943. Saman vuoden 
syksyllä hänen osastonsa määrättiin 
Viteleen.

Neuvostojoukkojen suurhyökkä-
ys koitti kesällä 1944. Vitelessä ole-
va ilmatorjuntapatteri joutui koviin 
taisteluihin ja irtautui samaan aikaan 
kuin jalkaväki. Kuten niin monille, 
myös Niilon henkistä kestokykyä 
koeteltiin loppukesällä ja syksyllä 
1944. 

Niilo Kivisola edustaa joukkoa ja 
ikäpolvea, jonka työstä saamme kiit-
tää itsenäisyyttämme ja hyvinvointi-
Suomen oloja. Hän on sotaveteraani, 
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siirtokarjalainen ja lukeutuu raunioi-
tuneen maan jälleenrakentajiin.

Vesa Määttä

^ Niilo Kivisola: ”Tulitettiin viimeseen asti”. 
207 sivua. Nantucket 2014.

Hitlerin toimihenkilöstä 
USA:n avustajaksi

Ernst Hanfstaenl syntyi 1887 yhteen 
Baijerin vaikutusvaltaiseen sukuun. 
Perheellä oli menestyvä taidemyyn-
tiyritys, jolla oli toimipisteet Mün-
chenissä, New Yorkissa ja Lontoossa. 
Ernts-pojasta kasvoi 195-senttinen ja 
muhkeaääninen mies, josta kehittyi 
taitava pianisti. Ammattimuusikkoa 
hänestä ei tullut, vaan hänet ohjattiin 
opiskelemaan Harvardin yliopistoon. 
Hänen äitinsä oli syntyisin USA:sta. 
Sen jälkeen Ernst Hanfstaenl eli Putzi, 
jolla nimellä tuttavapiiri hänet tunsi, 
siirtyi perheen taidekaupan johtoon 
New Yorkissa.

Hän osui paikalle Münchenissä 
oluttupaan, jossa Adolf Hitler piti 
ensi puheitaan vuonna 1923. Puhuja 
teki vaikutuksen Putziin ja siitä lähti-
en hänestä tuli kansallissosialistisen 
puolueen kannattaja, tosin osittain 
kriittinen sellainen. Ajan mittaan hän 
ei hyväksynyt kaikkia puolueensa 
piirteitä. Monien sattumuksien kaut-
ta hänet nimitettiin Hitlerin tiedo-
tustoimiston päälliköksi, kun Hitler 
kaappasi vallan virallisissa vaaleissa 
Paul von Hindenburgin jälkeen. Hy-
vänä ja teräväkielisenä esiintyjänä 
hän alkoi vähitellen kerätä vihamie-
hiä ympärilleen. Tiedotusministeri 
Josef Goebbelsistä kehittyi pahin sel-
lainen. 

Ennen pitkää suorasanainen Put-
zi oli umpikujassa. Hän sai itseltään 
Hitleriltä erikoistiedustelutehtävän 
Espanjan sisällissodassa vuonna 
1937. Suunnitelma osoittautui Putzin 
tuhoamistavoitteeksi. Tämä selvisi 
kohteelle viime tipassa ja hän pakeni 
Sveitsiin. Puoluetta ja Hitleriä hän ei 
silti hylännyt, vaan yritti saada Hit-
leriä peruuttamaan suunnitelman ja 
kutsumaan hänet takaisin. Sellaista 
taipumista mahtijohtajalta oli turha 
odottaa.

Putzin tie jatkui Lontooseen. 
Englannissa hän koki kuitenkin 
suunnilleen samanlaisen kohtalon 
kuin Rudolf Hess muutamaa vuotta 
myöhemmin. Putzi joutui eristetyksi 
ja siksi hän pyrki USA:han uskoen 
siellä saavansa paremman kohte-
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lun. Lopulta Englannin johto suostui 
luovuttamaan Putzin Yhdysvaltojen 
haltuun.

Putzi liikkui Harvardin opiskelu-
vuosinaan seurapiireissä ja oli niissä 
tavannut myöhemmin USA:n presi-
dentiksi kohonneen Franklin Roose-
veltin, joka muisti hänet. Koska Putzi 
tuli suoraan Hitlerin esikunnan yti-
mestä, niin Rooseveltin suostumuk-
sella hänestä tehtiin USA:n tieduste-
lun yksi linkki toisen maailmansodan 
aikana. 

Putzi päätyi ennen pitkää tarkoin 
vartioidulle maatilalle USA:ssa. 
Hänen tehtävänään oli toimittaa 
raportteja ja analyysejä Saksan 
johdosta, tilanteesta siellä ja sodan 
vaikutuksista. Hän muodosti myös 
yhden Saksan radion seurantapis-
teen. Yksikön tuli tuottaa tiedotteita, 
joita voitaisiin hyödyntää saksalai-
sen vastarinnan murtamisessa. Tie-
dustelukeskus tarvitsi 25 henkilön 
henkilöstön, ja tuli USA:n puolus-
tusvoimille kalliiksi. Putzin poika oli 
opiskelemassa Harvardissa ja siirtyi 
USA:n armeijan palvelukseen. Hän 
toimi jonkin aikaa myös isänsä avus-
tajana.

Englanti oli vaatinut Putzin takai-
sin luovuttamista, koska piti tätä ensi 
sijassa sotarikollisena. USA totesi, et-
tei se sodan lopussa kaivannut tämän 
palveluja ja luovutti hänet takaisin 
Englantiin. Siellä Putzia kierrätettiin 
eri vankileireissä ja lopulta hän päätyi 
Man-saaren eristysleiriin. 

Putzin vapaus koitti sodan jälkeen 
syyskuussa 1945. Hän olisi itse ha-
lunnut palata Yhdysvaltoihin, mutta 
Englanti ei suostunut tähän. Hänet 
toimitettiin kotikaupunkiinsa Mün-
cheniin pieni päiväraha taskussaan. 
Hän joutui kuitenkin tutkittavien lis-

talle. Oikeudenkäynti hänen osaltaan 
käytiin tammikuussa 1949 Baijerissa. 
Hänet vapautettiin natsirikossyyt-
teistä. Putzin tapaus ja vaiheet uuti-
soitiin laajasti kansainvälisessä leh-
distössä. 

Ernst ”Putzi” Hanfstaenglin väri-
käs elämä päättyi 88-vuotiaana klini-
kalla vuonna 1975. Hän oli sairastanut 
kilpirauhassyöpää. Hänen poisme-
nonsa huomioitiin lehdissä pienin 
muistokirjoituksin. Putzi oli elänyt 
keisarivallan aikana, nähnyt ensim-
mäisen maailmansodan jälkeisen 
Weimarin tasavallan ja kohosi vallan 
huippupaikalle Hitlerin aikana. Hän 
näki myös kotimaansa Saksan jakau-
tumisen ja eli vielä Bonnin tasavallan 
aikana. 

Ernst Hanfstaenglin elämäkerran 
kirjoittaja Peter Conradi valmistui 
Englannissa Oxfordin yliopistosta ja 
opiskeli yliopistossa Münchenissä. 
Englanninkielinen alkuperäisteos il-
mestyi nimellä Hitler`s Piano Player 
(Hitlerin pianisti).  Conradi innostui 
kirjoittamastaan aiheesta, kun sai 
vuonna 2001 käsiinsä CIA:n julki-
suuteen toimittamaa aineistoa käsi-
telleen lehtiartikkelin. Siellä vilahti 
myös Ernst Hanfstaengl ja Conradi 
lähti kaivamaan arkistoista lisää tie-
toa. Hän haastatteli Münchenissä 
päähenkilön Egon-poikaa. Hänen 
käytettävissään oli myös Ernst ”Putzi” 
Hanfstaenglin kirjoittama omaelä-
mäkerta. Aineistoista syntyi tarkka 
kuvaus henkilöistä ja tapahtumista.

Teos on mielenkiintoinen kuvaus 
Hitlerin lähipiiristä, sen ajan tapah-
tumista ja yhden värikkään henkilön 
elämästä. Kirja tarjoaa kiintoisaa tie-
toa Saksan silloisten vallankäyttäjien 
keskinäisistä suhteista.

Lasse Koskinen

^ Peter Conradi: Hitlerin uskottu, Rooseveltin 
avustaja. 461 sivua. Minerva 2015.

  

pioiden ollessa viisinkertaiset. Tolva-
järven suurtaistelu joulukuussa 1939 
merkitsi paljon, varsinkin moraali-
sesti. Tolvajärven taistelu on jäänyt 
monen muun taistelun varjoon. Tä-
mä ja alun vastoinkäymiset vaivasivat 
rykmentinkomentaja Pajaria pitkään. 
Sodan jälkeen Pajari yritti saada ”pel-
kureita” tilille aina alikersanttitasoa 
myöten ja vaikuttaa mm. heidän tu-
leviin ylennyksiin ja sijoituksiinsa, 
pääosin onnistumatta.

Tolvajärvellä kunnostautui useita 
tulevia Mannerheim-ristin ritareita, 
mm. Ryhmän komentajana Paavo 
Talvela (ritari nro 2), rykmentinko-
mentajana Aaro Pajari (12.), patal-
joonankomentajana Kauno Turkka 
(126.) (hänen nimityksessään mainit-
tiin talvisodan aikainen kunnostau-
tuminen Tolvajärvellä), komppani-
anpäällikköinä Eero Kivelä (9.) ja Juho 
Pössi (7.). Yksi lupaavimmista eloku-
vaohjaajistamme, ainakin jälkikäteen 
arvioituna, Nyrki Tapiovaara kaatui 
Tolvajärvellä. 

Tolvajärven taisteluiden korkein 
johto olisi mahdollisesti nykypäi-
vinä karsiutunut sotilasuralta lää-
kärintarkastusten tai viimeistään 
psykologisten testien perusteella. 
Rykmentinkomentaja Pajari oli sy-
dänsairas, huonokuuloinen ja luulo-
tautinen. Pajarin yhteydessä mainittu 
henkilökohtainen rohkeus selittynee 
osittain huonokuuloisuudella. Hän 
ei kuulonsa vuoksi havainnoinut ti-
lanteiden vaarallisuutta. Ryhmän 
komentaja Talvelakaan ei ollut kaik-
kein tasapainoisimpia ihmisiä. Paavo 
Talvelaa vaivasi Tolvajärven taistelut 
vielä elämänsä loppupuolella niin, 
että hän sai parikin aivoinfarktia tais-
telujen vuosipäivän tienoilla 1960-lu-
vun lopulla.

Sotapäälliköiden lisäksi Keski-
sarja nostaa esille myös rivimiehet 

Aliarvostettu koitos

Neuvostoliittolainen jalkaväkidivi-
sioona hyökkäsi Suojärven kohdalta 
heti talvisodan alussa. Vastahyök-
käykseen lähetettiin eversti Paavo 
Talvelan komentama Ryhmä Talvela 
vahvistettuna everstiluutnantti Aaro 
Pajarin johtamalla Jalkaväkirykment-
ti 16:lla. Yhdessä he onnistuivat lyö-
mään neuvostojoukot ja pitämään 
saavuttamansa asemat sodan lop-
puun saakka. Suomalaisten tappiot 
olivat alle 800 miestä, neuvostotap-
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ja heidän kohtalonsa. Sen vuoksi 
hänen historiankirjoituksensa on 
elämänmakuista, ei pelkästään tak-
tista joukkojen liikehdintää, kuten 
virallisluonteisemmissa historioissa. 
Tässä teoksessa merkittävänä lähde-
aineistona Keskisarjalla on mm. tais-
teluihin itsekin osallistuneen Kunto 
Ruokolaisen keräämiä tietoja juuri 
Tolvajärveltä. Ruokolainen haastat-
teli pohjoishämäläisiä aseveljiään ja 
yritti muutenkin selvittää tapahtu-
mien kulkua. Parin vuoden takaisen 
Raatteentien tasolle tämä teos ei kui-
tenkaan aivan yllä.

Pasi Pulju

^ Teemu Keskisarja: Tolvajärven jälkeen. Suur-
taistelun ihmisten historia. 303 sivua. Siltala 
2014.

chez oli uskollinen Fidel Castron 
luotettu lähin henkivartija. Hän ker-
too kirjassa sisäpiirin tietoa Fidel 
Castron toiminnasta ja hänen yksi-
tyiselämästään. Castro on elänyt lois-
teliasta itsevaltiaan elämää. Hänellä 
on aina liikkuessaan ympärillään 14 
henkivartijaa ja ylimpään vartiostoon 
kuuluu 30 miestä. Heidän lisäkseen 
turvaväkeä saadaan liikkeelle enem-
mänkin. Kuuban kansa liikkuu iki-
vanhoilla romuautoilla, mutta Castro 
ja henkivartijat ovat liikkeellä loisto-
Mersedeksillä. Kumarruksena Venä-
jälle saattueen viimeisenä autona on 
kuitenkin vanha Lada. Castrolla on 
myös kaksoisolento, joka tarvittaessa 
naamioidaan esittämään häntä au-
ton takapenkillä. Häntä on käytetty 
muun muassa Castron pitkien sai-
rausjaksojen aikana.

Castron käytössä on 20 ylellistä 
asuntoa ja kartanoa. Sánchez kuvaa, 
kuinka Castro lähtee kalastusretkelle 
loistojahdillaan, kahden turva-aluk-
sen saattamana. Puutetta ja elintarvi-
kepulaa kärsivässä Kuubassa Castron 
perheellä ja henkivartijoilla on oma 
maatila ja ruokavarasto, josta tarjo-
taan herkkuruokia myös maan ylim-
mälle johdolle eliitin juhlissa. Kaikki 
valtiaan käyttämät ruokatarvikkeet 
tarkastetaan ja ruoka turvallisuus-
maistetaan ennen tarjoilua. 

Fidel Castron perheestä ei ole ai-
emmin tiedetty juuri mitään. Kirjassa 
kerrotaan Castron virallisesta ja epä-
virallisista puolisoista. Diktaattorilla 
on lapsia sekä vaimonsa että eri ra-
kastajattarien kanssa. Perhe luonnol-
lisesti viettää yhtä loisteliasta ja suo-
jattua elämää kuin itsevaltias itsekin. 

Pääkaupungista Havannasta 25 
kilometrin päässä on salainen soti-
lastukikohta, jossa koulutetaan eri 
maiden vallankumouksellisia ja ter-
roristeja. Terroristien koulutusjaksot 
kestävät puolesta vuodesta yhdek-
sään kuukauteen. Kirjassa kuvataan 
tukikohtaa, koulutusta ja Castron 
osallisuutta Etelä-Amerikan vallan-
kumouksissa. Kuubassa on koulutet-
tu myös Espanjan baskiseparatisteja. 

Kirjassa kuvataan Castron vierai-
luja Moskovassa turvajärjestelyineen. 
Useimmat matkat liittyivät Neuvos-
toliiton johtajien hautajaisiin. Castro 
osallistui myös Olot Palmen hautajai-
siin. Henkivartijoiden tehtävänä on 
etsiä ja poistaa eri vierailukohteissa 
salakuuntelumikrofonit.

Fidel Castro käyttää kuitenkin it-
se salanauhoituksia. Kaikki hänen 
vieraittensa kanssa käydyt salaiset 
neuvottelut nauhoitetaan. Samoin 

Fidel Castron henkivartija 
kertoo Kuuban salaisuudet
 Fidel Castron johtaman Kuuban taus-
toista on saatu vähän tietoja julkisuu-
teen, vaikka maa onkin ollut jo jonkin 
aikaa avoin ulkomaisille matkailijoil-
le. Nyt lisätietoja on saatu aivan si-
säpiiristä, kun Castroa 17 vuotta pal-
vellut henkivartija pakeni USA:han ja 
kirjoitti kirjan kokemastaan.

Fidel Castro aloitti kommunis-
tisen vallankumouksen ja kukisti 
diktaattori Rubèn Fulgencio Batistan 
(1901–1973) vuonna 1959. Castro ju-
listi kansalaisilleen vapautta ja tasa-
arvoa. Toisin kävi. Castrosta tuli etu-
oikeutettu itsevaltias ja väkivaltainen 
hirmuhallitsija. 

Henkivartija Juan Reinaldo Sàn-

kommunistisen keskuskomitean 
istunnot nauhoitetaan. Kaikki ää-
nitteet ovat tallenteina salaisessa ar-
kistossa 1980-luvulta lähtien. Castro 
pyrkii nauhoittamaan myös kaikki 
ulkomailla käymänsä neuvottelut, jos 
se vain on mahdollista. 

Salakuvauksista ja kuunteluista 
vastaa Kuuban tiedustelupalvelu G2 
ja maan sisäisestä valvonnasta vastaa 
valtapuolueen K-osasto jaostoineen. 
Se tarkkaili muun muassa USA:n 
edunvalvontatoimiston edessä liik-
kuvia ihmisiä. Nyt tarkkailu jatkuu 
Yhdysvaltojen äskettäin avaaman lä-
hetystön edustalla. 

Fidel Castro on muodostanut Kuu-
basta konsernin, jota johtaa kolme 
ministeriötä ja Castro itse hallitsee tä-
tä kokonaisuutta. Hänellä on henki-
lökohtainen rahasto, johon ohjataan 
tuloja valtioyhtiöiden tuloksesta. 

Castron Kuuba hankki tuloja toi-
mittamalla huumeita Etelä-Ameri-
kan viljelmiltä USA:n salamarkki-
noille. Tämä paljastui Yhdysvalloissa 
1980-luvulla ja uutisoitiin lehdissä. 
Tällöin Castro pidätytti 12 upseeris-
ton ja ministeriön edustajaa. Näitä 
vastaan käytiin näytösoikeudenkäyn-
ti, joiden tuloksena neljä henkilöä 
tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin. 
Muut saivat pitkät vankilatuomiot. 
Näin Castro antoi kuvan, että hän ei 
ollut itse mukana toiminnassa.

Fidel Castron päähenkivartija Juan 
Reinaldo Sánchez sai tarpeekseen ja 
anoi varhennetulle eläkkeelle. Tästä 
Castro ei pitänyt ja Sànchez tuomit-
tiin muutamaksi vuodeksi vankilaan. 
Hänen onnistui paeta perheineen 
Kuubasta. Yhdysvalloissa Sànchez 
kirjoitti kirjan kaikesta kokemastaan 
ja näkemästään. Se on tarkka kuva-
us Fidel Castron yksityiselämästä ja 
siitä miten hän itsevaltiaana hallitsee 
maata ja omaisuutta. Nyt kirja on il-
mestynyt Suomessa.

Yhdysvallat ja Kuuba solmivat 
äskettäin uudelleen diplomaattiset 
suhteensa. Mielenkiintoista nähdä 
miten ne kehittyvät, kun Ràul ja Fidel 
Castron valtakausi Kuubassa päättyy.

Lasse Koskinen

^ Juan Reinaldo Sánchez: Fidel Castron salattu 
elämä. 250 sivua. Atena 2015.

Sotatarinoina Lapuan 
seudun sotalentäjistä
Seppo Takamaa kirjoittaa lentäjistä, 
jotka lähes kaikki olivat hänen tut-
tujaan. Yhteistä tarinoiden kohteille 
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on kotipaikka, Kauhavan seutu. Sieltä 
lähti sotalentäjäksi 23 miestä. Ilmaso-
takoulu veti kummasti nuoria miehiä.

Kaikki kirjatut historiat ja anek-
dootit eivät ole sankaritarinoita à la 
Joppe Karhunen. Toki kirjassa niitä-
kin on. Mutta toisaalta ei Karhusen 
kirjoissa ole kaikkia Takamaan tari-
noita. Kauhavalaiset hävittäjälentäjät 
saivat 53 ilmavoittoa ja pommituslen-
täjät 224 sotalentoa. Kyllä niissä tari-
naa piisaa.

Takamaa on kirjannut myös luut-
nantti Paavo Kahlan tapauksen, joka 
on minun lempitarinani suomalai-
sesta ilmasodasta.  Kahla oli tiedus-
telukone Fokker CX:n tähystäjä, joka 
istui omassa kolossaan lentäjän ka-
biinin takapuolella. Elokuussa 1942 
kone joutui torjuntatuleen ja ohjaaja 
kaatui. Lennettiin liian matalalla, et-
tei laskuvarjohyppy olisi onnistunut. 
Kahla päätti yrittää mahdotonta: 
kiipesi kolostaan koneen siivelle. 
Mutta laskuvarjon laukaisin tarttui 
jonnekin ja varjo alkoi purkautua. 
Kahla sai puukon esille ja nirhasi 
varjon hihnat poikki. Sen jälkeen 

Heppoinen kuvaus 
kotiryssä-ilmiöstä

Kotiryssät kuuluivat kylmän sodan 
aikaan. Neuvostoliiton diplomaatit ja 
osin myös KGB:n edustajat tapailivat 
säännöllisesti johtavia suomalaisia 
poliitikkoja. Ilmiö laajeni 1970-luvul-
la, jolloin poliitikkojen ja talousmies-
ten lisäksi Tehtaankatu alkoi ”hoi-
taa” myös toimittajia. Aamulehden 
Helsingin toimituksen esimiehenä 
minullekin ilmestyi säännöllinen 
lounasisäntä, Neuvostoliiton tieto-
toimiston APN:n kakkosmies. Koska 
tapaamiset olivat toistuvia, alettiin 
niiden neuvostoliittolaisia isäntiä 
kutsua kotiryssiksi. Kotiryssä oli sta-
tussymboli, koska sellaisen omaami-
nen oli merkki siitä, että olet merkit-
tävä toimittaja tai poliitikko.

Avasin Saaren kirjan odottaen 
sieltä löytyvät tiedon siitä, kuinka 
laajasti suomalaisia toimittajia ”hoi-
dettiin”. Mitään tällaista tietoa ei 
kirja sisältänyt. Lukemisen arvoisek-
si sen kuitenkin tekevät kuvaukset 
naapurin miesten suhteista johtaviin 
poliitikoihin. Hurjin esimerkki sii-
tä, kuinka sisäpiireihin he saattavat 

päästä. Kotiryssistä merkittävimmäl-
lä, Viktor Vladimirovilla oli uskomat-
tomat näköalat kevään 1981 hallitus-
kriisin osapuoliin. Hän oli paikalla 
molempien osapuolten sisärenkaan 
kokouksissa, Paavo Väyrysen joh-
taman keskustapuolueen työ valio-
kun nan kokouksessa ja demarien 
kokoontuessa Mauno Koiviston keit-
tiössä. Tätä tarinaa ei Saaren kirjasta 
löydy.

Minusta ei tainnut olla hyötyä 
naapureille. Lounaskutsut loppuivat, 
kun lounasisäntäni palasi Mosko-
vaan. Tosin hän sanoi esittelevänsä 
minut seuraajalleen. Sitä ei kuiten-
kaan tapahtunut koskaan. Ehkä syy 
oli se, etten koskaan ”ehtinyt” kirjoit-
taa minulta moneen kertaan pyydet-
tyä muistiota.

Kotiryssä-ilmiö on edelleen tutki-
matta. Siitä tulisi vaikkapa hyvin mie-
lenkiintoinen väitöskirja.

Jukka Knuuti

^ Heikki Saari: Kotiryssät. 300 sivua. Minerva 
2014.

Kirjat kertovat vapaussodasta
Jussi Niinistö:
Isontalon Antti
27 €

Mikko Uola:
Katastrofin laskut
20 €

Lähetyskulut lisätään
Tilaukset: Vapaussodan Perinneliitto

Koulukatu 16 A, 33200 Tampere, 
puh. (03) 223 0845,  vape@perinneliitto.fi

hän ahtautui koneen ohjaamoon 
kuolleen lentäjän syliin ja toi koneen 
kotiin. Kahlan onni ei kestänyt lop-
puun asti. Hänen Fokkerinsa ammut-
tiin alas Lapin sodassa ja miehistö sai 
surmansa.

Monta muutakin lukemisen ar-
voista tarinaa kirjasta löytyy. Sitä 
ei löydy kaupoista, mutta tekijältä 
kylläkin: Seppo Takamaa 0400 191914 
tai seppo.takamaa@netikka.fi

Jukka Knuuti

^ Seppo Takamaa: Sotalentäjät. 150 sivua. 
Omakustanne, Keski-Suomen painotuote 
2014. 
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Suomen Lottaperinneliiton liittopäi-
vät vietettiin Lahdessa 10.–11.10.2015 
Lahden Seudun Lottaperinneyhdis-
tyksen emännöimänä. Päivien aikana 
järjestettiin liittokokous, Lahden kau-
pungin vastaanotto, messu Lahden 
kirkossa ja liittokokousjuhla.

Liittokokouksessa voitiin todeta, 
että lottaperinnetyö elää voimakkaa-
na eri puolella Suomea. Toimintaker-
tomuksesta vuodelta 2014 selviää, et-
tä jäsenyhdistyksiä on 27, joista uusin 
on Suupohjan Lottaperinneyhdistys 
Kauhajoella ja sen naapurikunnis-
sa. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on 
kaikkiaan 4550. Lottiin suunnatut 
tärkeimmät työmuodot ovat avokun-
toutusten sekä 3-päiväisten henkisen 
ja fyysisen vireyden kurssien järjestä-
minen. Pilottikokeiluna Uudenmaan 
Lottaperinneyhdistys on tänä vuon-
na alkanut järjestää kotirintamalotille 
kohdennettua kotipalvelutoimintaa 
Sotainvalidien Veljesliiton avustaja-
toiminnan kautta. Lotta Svärd Säätiö 
maksaa lottiin kohdistuvat kustan-

Suojeluskunta- ja lotta- 
perinteessä tapahtuu

Lottaperinnetyö elää 
voimakkaana

nukset. Liiton jäsenyhdistykset jär-
jestävät vuosittain runsaasti erilaisia 
tapahtumia jäsenilleen. Liiton kesä-
matka suuntautui Karjalan Kannak-
selle, Pähkinälinnaan ja Kronstadtiin.

Muistotilaisuuksia ja 
jumalanpalveluksia
Lotta Svärd-järjestön lakkauttami-
sesta tuli 23.11.2014 kuluneeksi 70 
vuotta. Muistotilaisuuksia ja juma-
lanpalveluksia järjestettiin lukuisilla 
paikkakunnilla ympäri Suomea. Liit-
to järjesti yhdessä Lotta Svärd Sääti-
ön ja Suojeluskuntien ja Lotta Svärd 
Perinteiden liiton kanssa jumalanpal-
veluksen Helsingin Vanhassa kirkos-
sa. Lottien arvostuksesta kertoo se, 
että heitä pyydetään haastateltaviksi 
lehtiin ja televisioon. Lottaperinne-
liitto on saanut myös ehdottaa lottia 
Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön 
Itsenäisyyspäivän vastaanotolle Pre-
sidentin linnaan.

Kolme uutta kunniajäsentä
Opetusneuvos Raili Malmberg on ol-
lut perustamassa Lottaperinneliittoa 
1992, toiminut varapuheenjohtaja-
na 1992–2004 sekä puheenjohtaja-
na 2004–2007. Hän toimi Lottien 
Suomi-historiaprojektin Tieteellisen 
neuvottelukunnan puheenjohtajana 
1998–2010 sekä on tehnyt ”Muistojen 
laulut – laulujen muistot” - laulukir-
jan 1997 ja toiminut vuoden lottana 
2009.

Valtioneuvos Riitta Uosukainen 
on koko liiton toiminnan ajan vah-
vasti tukenut liittoa sekä aineellisesti 
että henkisesti. Hänen ollessaan ope-
tusministerinä liitto sai merkittävän 
alkupääoman toiminnalleen ope-
tusministeriöstä sekä myöhemmin 
Lottien Suomi-historiaprojektin lop-
puunsaattamiseen hän järjesti rahoi-
tuksen Maanpuolustuksen kanna-
tussäätiöltä. Hän on toiminut vuoden 
lottana 2010.

Varatuomari Irmeli Lemberg on 
toiminut Lotta Svärd Säätiön halli-
tuksessa 1988–2015, varajäsenenä, 
varsinaisena jäsenenä sekä puheen-
johtajana 1997–2011 eli 15 vuotta. 
Säätiö on vuosittain myöntänyt liitol-
le merkittävän toimintamäärärahan. 
Säätiö on myös luottanut Lottape-
rinneliiton yhdistysten hoitoon osan 
avokuntoutuksesta ja henkisen ja fyy-
sisen vireyden kurssit sekä pilottina 
Uudenmaan yhdistyksessä aloitetun 
kotipalvelutoiminnan kotirintama-
lotille.

Liittokokouksessa kutsutuille uu-
sille kunniajäsenille luovutettiin juh-
lassa kunniakirjat kauniiden kukkien 
kera. Tervehdyspuheen piti Lahden 
Seudun Lottaperinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Raija Heikkurinen ja 
tervehdyksen juhlaan toivat Lahden 
kaupunki, Keski-Lahden seurakunta 
sekä veteraanijärjestöt.

^  Vas. Uudet kunniajäsenet: 
varatuomari Irmeli Lemberg, 
valtioneuvos Riitta Uosukainen 
ja opetusneuvos Raili Malmberg, 
onnittelijoina pj. Kaija Vesala, II vpj 
Helvi Walli ja I vpj Sirkus Mattila. – 
Kuva Rauni Partanen.
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^  Juhlaväkeä Lahden kaupungin vastaanotolla. – Kuva Rauni Partanen.

Arvokasta työtä
Vuoden 2016 tärkein tapahtuma on 
liiton valtakunnallisen juhlasemi-
naarin järjestäminen Tampereen 
yliopistossa 19.3.2016, jolloin Lotta 
Svärd-järjestön perustamisesta tu-
lee kuluneeksi 95 vuotta. Liitto tulee 

myös tekemään yhteistyötä koulujen 
ja sotilasopetuslaitosten kanssa, jotta 
lottien mittaamattoman arvokas työ 
tulisi entistä enemmän tunnetuksi. 

Perinnejuhlaa edelsi jumalan-
palvelus, jossa saarnasi kenttäpiispa 
Pekka Särkiö, ja hän lähetti myös sep-

pelpartiot sankarihaudoille.
Kiitos Lahden Seudun Lottaperin-

neyhdistykselle hyvin järjestetyistä 
perinnepäivistä!

Kaija Vesala,
^ Suomen Lottaperinneliitto ry puheenjohtaja.

Naisten valmius 
maanpuolustukseen on säilynyt

Suomen Lottaperinneliitto ry:n liit-
topäivillä saatiin nauttia monipuo-
lisesta ja mielenkiintoisesta ohjel-
masta. Samalla paikallinen Lahden 
Seudun Lottaperinneyhdistys ry 
vietti 20-vuotisjuhlaansa. Liiton juh-
lassa kutsumista kolmesta uudesta 
kunniajäsenestä (opetusneuvos Raili 
Malmberg, valtioneuvos Riitta Uo-
sukainen ja varatuomari Riitta Lem-
berg) saatiin myös juhlapuhuja. 

Juhlapuheessaan valtioneuvos 
Riitta Uosukainen totesi, että talvi- ja 
jatkosodan vuodet eivät olleet lotille 

^ Irma Mäkinen (vas.) 
ja Pirkko Ruponen tulivat 
Lottaperinneliiton tapahtumiin 
lottapuvuissa.
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mikään sieniretki, vaan vaativaa työ-
tä. Uosukainen vertasi lottajärjestös-
sä olleen 29000 jäsentä vuonna 1929 
ja sotavuonna 1944 jäseniä oli jo yli 
230000, jolloin se oli jäsenmääräl-
tään maailman suurin naisten maan-
puolustusjärjestö.

– Talvisodan aikana lotat vapa-
uttivat omalla työpanoksellaan di-
visioonan verran miehiä rintamalle 
ja jatkosodassa kahden divisioonan 
verran. He muonittivat myös 60000 
linnoitustöissä toiminutta, huomaut-
ti Uosukainen.

Karjalan lotat 
Lottien työpanos oli merkittävä Kar-
jalan ja muiden alueiden evakuoitu-
jen siviilihenkilöiden huoltamisessa 
näiden maan sisäisten pakolaisten 
matkatessa junissa ja maanteillä pois 
sotatoimialueilta sisämaahan. 

– Erityisesti haluan muistaa Kar-
jalasta kotoisin olleita lottia, joiden 
koti oli mennyt sodassa ja heidän 
lähiomaisensa olivat jossakin teillä 
tietämättömillä evakossa. Heille työ 
oli erityisen raskasta, Uosukainen 
korosti.

Lottajärjestö lakkautettiin Neu-
vostoliiton valvontakomission pai-
nostuksesta 23. marraskuuta 1944. 
Sen jälkeen lottajärjestön varoilla pe-
rustettiin Suomen Lotta-Svärd-säätiö 
ja Suomen Työmaahuolto Oy, joka 
huolehti Lapin jälleenrakentamisen 
ruokahuoltotyöstä. Säätiö ryhtyi 
avustamaan sodasta kärsimään jou-
tuneita.

– Minua otti niin päähän 1970-lu-
vulla tapahtunut poliittinen lottien 
parjaus. Imatralla pidetyssä juhlassa 
kirjailija Hilja Valtonen tuli puheilleni 
ja totesi, että oli hyvä kun minä olin 

ryhtynyt lottien puolustajaksi. Jos-
kus kiihdyin television ääressä, kun 
lotista annettiin väärä tietoa. Saatoin 
seisomaan nousten sanoa asiasta. 
Silloin lapsenlapseni totesi, että kuu-
le mummi ei se televisio kuule sinua.

Valmiudet toimivat
Vuonna 1991 Finlandia-talossa Hel-
singissä järjestettiin ensimmäinen 
Lotta Svärd-juhla sotien jälkeen. Sil-
loin oli kulunut 70 vuotta lottajärjes-
tön perustamisesta.

– Minua niin jännitti tulisiko tasa-
vallan presidentti Mauno Koivisto ja 
puoliso Tellervo juhlaan. He tulivat. 
Juhlaan toi valtiovallan tervehdyksen 
pääministeri Esko Aho, Uosukainen 
muisteli.

Valtioneuvos Riitta Uosukainen 
totesi, että nykyajan naisilla on tar-
vittaessa valmius toimia, vaikka 
isänmaallisuus ei näy päällepäin sillä 
tavoin kuin Suomen itsenäisyyden 
ensimmäisinä vuosikymmeninä. Esi-
merkkinä hän mainitsi Suomen nais-
ten maanpuolustusjärjestön, joka 
nykypäivänä järjestää valmiuskoulu-
tusta ja harjoituksia naisille.

– Johtajuus ja esimerkki ovat tar-
peen tänäkin päivänä. Lotat toteut-
tivat periaatettaan vaadi aina eniten 
itseltäsi, Uosukainen painotti.

Puolisoiden sanomaa
Eläväiset Lausujat-ryhmä esitti kat-
kelmia Suomen presidenttien puoli-
soiden kirjeistä ja nykyisen tasavallan 
presidentin puolison Jenni Haukion 
runoja limittäin. Esitys peilasi tapah-
tumia maamme eri vuosikymmenil-
tä. Pääjuhlan lauluesityksistä vas-
tasivat laulutaiteilija Ari Mannelin, 

pianosäestäjänään Kimmo Parviai-
nen sekä Lahden Gospelkuoro, johta-
janaan Marjaana Turunen. 

Lahden kaupungin tervehdyk-
sen esitti kaupunginjohtaja Jyrki 
Myllyvirta. Hän totesi, että suoma-
laiset arvot ovat säilyneet, vaikka ne 
nykypäivänä ovat osittain piilossa. 
Myllyvirran oma äiti toimi ilmaval-
vontalottana Karhumäessä ja lopuksi 
evakuointilottana.

Ensimmäisen päivän tapahtumiin 
kuului Lahden kaupungin vastaanot-
tojuhla, jossa Ari Mannelinin säestä-
jänä toimi pianisti, Timo Koskelainen. 
Siellä Lahden tervehdyksen esitti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, 
kansanedustaja Mika Kari ja kenttä-
lotan runon viritti Sirkka Puolanne. 

Lasse Koskinen

^ Laura Heikkilä on tehnyt 
tutkimuksen lottapuvuista ja 
lottalakista. Päässä hänellä on 
suunnitelmansa uusimuotoinen 
lottapäähine.

VIENTIKIVI OY FINLAND

Tilaa Vapaussoturi
28 €/vuosi

| vapaussoturi |  5/1544



Suomi valmistautuu valtiollisen itse-
näistymisen satavuotisjuhliin. Mo-
nivuotisessa tapahtumien sarjassa 
syvennämme ymmärrystämme it-
senäistymiseen ja vapauteen johta-
neesta kehityksestä, kansakunnan 
rakentamisesta ja sen puolustami-
sesta sekä suomalaisen kansanvallan 
vahvuudesta. Suomen ainutlaatuisen 
tarinan ja sen tekijöiden tunteminen 
on identiteettimme tärkein perusta. 
Suojeluskunnat ja Lotta Svärd ovat 
olleet keskeinen osa Suomen itsenäi-
syyden suurta kertomusta.

Järjestöt leimattiin 
Suojeluskunnat ja Lotta Svärd lak-
kautettiin syksyllä 1944. Se tapahtui 
Neuvostoliiton johtaman valvonta-
komission vaatimuksesta, vain hyvin 

Suojeluskunnat ja Lotta Svärd  
Keskeinen osa itsenäisyytemme 
suurta kertomusta

epäsuorasti välirauhansopimukseen 
vedoten. Kymmenet ja sadat järjestöt 
leimattiin sodanjälkeisessä ilmapii-
rissä täysin väärin perustein. Niiden 
tunnuksien ja ihanteiden esillä pitä-
minen kiellettiin. Vasta 1990-luvulla 
kylmän sodan päätyttyä voitiin suo-
jeluskuntalaisten ja lottien toimintaa 
avoimesti muistaa ja arvostaa, tutkia 
ja julkaista.

Järjestöjen lakkauttaminen ja lei-
maaminen oli osa sitä hintaa, jonka 
Suomi joutui maksamaan sodan 
lopputuloksesta. Tärkein, Suomen 
itsenäisyys ja vapaus, oli torjunta-
voiton ansiosta säilynyt, mutta vä-
lirauhansopimuksen ehdot olivat 
raskaat. Alueluovutukset veivät noin 
12 prosenttia maan pinta-alasta ja ko-
tinsa joutui jättämään noin 420.000 

suomalaista. Lisäksi Suomi joutui 
maksamaan huomattavat sotakor-
vaukset. Maan presidentti Risto Ryti 
ja seitsemän muuta sodanaikaista 
johtajaa tuomittiin vankeuteen. Myös 
heidän ansioidensa muistaminen oli 
täydessä mitassa mahdollista vasta 
kommunistisen propagandapaineen 
kaaduttua.

Kansankorkeakouluja
Suojeluskunnat ja Lotta Svärd olivat 
erittäin merkittäviä maanpuolustus-
hengen luojia ja vahvistajia. Ne olivat 
kasvatuksen ja johtajuuden kan-
sankorkeakouluja. Suojeluskuntien 
tehtävä oli ensi sijassa sotilaallisten 
taitojen parantaminen. Lotta Svärd ei 
antanut sotilaskoulutusta, vaan tarjo-

^  Juttu on muokattu professori 
Martti Häikiön juhlapuheesta suojelus-
kuntien ja Lotta Svärdin lakkauttami-
sen 70-vuotismuistojuhlassa Kouvolan 
kaupungintalossa 22.11.2014. Häikiö 
on historiantutkija ja Suomen itse-
näistymisen 100-vuotisjuhlavuoden 
hallituksen jäsen. Yhteystiedot www.
kolumbus.fi/martti.haikio

^  Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen lakkauttaminen oli osa sitä hintaa, 
joka jouduttiin maksamaan sodan lopputuloksesta. SA-kuvassa lotat ovat 
Senaatintorilla kaatuneiden muistojuhlassa 19.5.1940.
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si maamme naisille ja tytöille moni-
puolista opetusta, palvelutehtäviä ja 
kansalaiskasvatusta, osin niitä joita 
miehet saivat ja oppivat asevelvolli-
suusaikana.

Suojeluskuntien ja lottajärjestön 
toimintaa ohjasivat suomalaisuuden 
parhaat hyveet – ahkeruus, vaati-
mattomuus, täsmällisyys, toisten 
kunnioittaminen ja tasa-arvoisuus. 
Raittiuden ja puhtaan elämän ihan-
teet olivat korkealla. Kumpikin jär-
jestö kattoi koko maan. Jäseniä niis-
sä oli vuonna 1938 suunnilleen yhtä 
paljon, yli satatuhatta kummassakin. 
Kyse oli pitkäaikaisesta, vapaaehtoi-
sesta yhteisponnistuksesta, jolla oli 
ratkaisevan tärkeä merkitys Suomen 
selviytymisessä itsenäisenä, vapaana 
ja kansanvaltaisena valtiona ja yhteis-
kuntana.

Lottien toiminta oli ”käytännön 
isänmaallisuutta”, kuten kuuluu 
otsikko lottajärjestön hienossa his-
toriateoksessa. Lottien toiminnasta 
ja merkityksestä on kirjoitettu neli-
osainen nykyaikainen, kriittinen ja 
komea historiasarja. Se kuvaa lotta-
järjestön syntyä, kasvua ja toimintaa, 
lottia sodassa ja sotien jälkeen sekä 
viimeisimpänä lottajohtaja Fanni 
Luukkosen hieno elämäkerta otsikol-
la ”Velvollisuuden kutsu”.

Oikeusvaltio toipui
Dosentti Marjo-Riitta Antikainen 
kertoo Fanni Luukkosen elämäker-
rassa, miten tämä joulun alla 1944 
kirjoitti kotinsa työpöydän ääressä 
kiitoskirjeitä lottajärjestön johta-

ville lotille. Järjestö oli lakkautettu, 
kokoontuminen ja lottapuvun sekä 
lottamerkkien käyttö kielletty ja pu-
heenjohtajan viranhoito loppunut. 
Luukkonen kirjoitti:

”Sydän on vielä kaiken jäleltä kuin 
olisi kuolema käynyt mailla, ottanut 
kalleinta ja jättänyt tyhjyyden, jolle ei 
löydä täyteyttä, autiuden, mihin ei ole 
voinut kotiutua.”

Mutta Suomea ei miehitetty, oike-
usvaltio toipui siihen kohdistuneista 
iskuista, kansanvalta toimi ja ennen 
kaikkea ihmisten vapaus ajatella ja 
toimia omien ihanteidensa mukaan 
säilyi. Nyt isänmaallisuudelle löy-
dettiin uudet muodot. Lotat siirsivät 
omaisuutensa taitavasti uusiin käsiin 
ja jatkoivat merkittävää yhteiskun-
nallista työtään monilla elämänaloil-
la.

Samoin toimivat suojeluskun-
nat. Dosentti Kari Selén on äsken 
julkaissut tutkimuksen siitä, miten 
suojeluskuntien omaisuuden pää-
osa onnistuttiin pelastamaan lak-
kautuksen alla ja miten se on monin 
tavoin hyödyttänyt isänmaata. Selén 
ja Ali Pylkkänen ovat aikaisemmin 
julkaisseet hienon kaksiosaisen ob-
jektiivisen suojeluskuntajärjestön 
historian ”Sarkatakkien armeija” ja 
”Sarkatakkien maa”. Käytettävissäm-
me on lisäksi erittäin monipuolinen 
kokoelma alue- ja paikallishistorioita 
kummastakin järjestöstä. Perinne-
työn tekijöillä on näissä lukuisissa 
teoksissa luja ja totuudenmukainen 
kivijalka, jonka varaan voi rakentaa 
tämän päivän historian tuntemusta 
ja huomisen kasvatustyötä.

Perustana vapaaehtoisuus

Maan puolustamiseen tarvitaan 
ammattisotilaiden ja aseiden lisäk-
si kaksi aivan olennaista asiaa: koko 
kansan oma maanpuolustustahto ja 
sen organisoituminen käytännön tu-
eksi ja toiminnaksi. Tässä kuvaan as-
tuvat suojeluskunnat ja Lotta Svärd. 
Myös niiden – aivan kuten jääkäreiksi 
lähteneiden – perustana oli vapaaeh-
toisuus, jokaisen omalta kohdaltaan 
tekemä henkilökohtainen ratkaisu 
osallistua.

Vaikka nyt muistamme erityisesti 
suojeluskuntien ja Lotta Svärdin pe-
rusteetonta ja surullista lakkautta-
mista syksyllä 1944, on syytä luoda 
katsaus siihen merkittävään histo-
riaan, joka näillä järjestöillä oli isän-
maan rakentamisessa ja puolustami-
sessa.

Venäjän armeijan hajoaminen 
vuonna 1917 levitti Suomeen anar-
kiaa, työttömyyttä ja elintarvike-
pulaa. Järjestysvallan romahdettua 
Suomeen perustettiin kaarteja suo-
jeluskuntien ja punakaartien lisäksi 
eri nimillä: oli järjestysmiehistöjä, 
kunnallismiliisejä, palokuntia, suo-
jeluosastoja, vapaajoukkoja, vapaa-
ehtoisia kunnallisia miliisejä, suo-
jelusvartioita ja järjestyskuntia. 
Suojeluskuntien perustamista kiih-
dyttivät kesän maatalouslakot ja 
elintarvikelevottomuudet. Lokakuun 
lopussa 1917 suojeluskuntia oli 315 ja 
punakaarteja 109. Tammikuun lopul-
la 1918 suojeluskuntia oli jo noin 400, 
joissa oli 38.000 jäsentä ja 375 puna-
kaartiin kuului 25.000–30.000 jäsen-
tä. Venäläistä sotaväkeä oli kuitenkin 
maassa vielä 75.000.

Svinhufvudin johtama itsenäi-
syyssenaatti eli maan hallitus antoi 
kenraali Mannerheimin tehtäväksi 
järjestyksen palauttamisen maa-
han. Hänet nimitettiin Pohjanmaan 
suojeluskuntien päälliköksi ja maan 
suojeluskunnat julistettiin laillisen 
hallituksen joukoiksi. Helmikuussa 
jääkäreiden pääjoukko palasi Sak-
sasta Suomeen ja otettiin käyttöön 
yleinen asevelvollisuus. Venäläiset 
joukot karkotettiin ja kapinan ku-

^  SA-kuvassa kirjoituspöydän 
äärellä on lotta Mirjam Kuosmanen. 
Kuva on otettu talvisodan 
loppupuolella. Muutaman vuoden 
kuluttua Lotta Svärd -järjestö oli 
lakkautettu ja Fanni Luukkonen 
kirjoitti työpöytänsä äärellä: ”Sydän 
on vielä kaiken jäleltä kuin olisi 
kuolema käynyt mailla…”
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kistettiin, mitä nopeutti saksalaisen 
joukon maihinnousu etelärannikol-
le. Vasta toukokuussa 1918 Suomen 
itsenäisyys oli varmistettu. Yhden ja 
yhtenäisen järjestysvallan ja kansan 
yhtenäisyyden rakentaminen saattoi 
alkaa. Siinä kunnallinen demokratia 
oli ratkaisevan tärkeä: yhdessä äskei-
sen sodan osapuolet ratkaisivat koti-
seutunsa ongelmia ja oppivat arvos-
tamaan ja kunnioittamaan toisiaan.

Yhteiskunnan hyväksi
Naiset osallistuivat monin eri tavoin 
Suomen vapaustaisteluun. Lotta 
Svärd perustettiin järjestönä suoje-
luskuntien tueksi vuosina 1919–1920. 
Lotta Svärd kasvoi kuitenkin nope-
asti itsenäiseksi, monipuoliseksi ja 
tehokkaaksi naisjärjestöksi. Lakkaut-
tamiseen mennessä kaikkiaan yli 
230.000 suomalaista naista tai tyttöä 
valitsi nimenomaan työskentelyn lot-
tajärjestössä, kun halusi tehdä jotakin 
isänmaan hyväksi.

Suojeluskunnilla ja Lotta Svär-
dillä oli myös olennaisia eroja. Lotta 
Svärd järjestö ei antanut sotilaskou-
lutusta eikä sekaantunut politiik-
kaan. Se oli kurinalaisesti johdettu ja 
ehdottoman lojaali kansanvaltaiselle 
valtiojärjestykselle. Lotta Svärd alkoi 
suojeluskuntien ”naistoimikuntana”, 
mutta laajeni oman johtamiskoulu-
tuksen, monipuolisen taloudellisen 
toiminnan, puolustusvoimia tukevan 
lääkinnän, muonituksen, varustei-
den ja huollon, viestinnän ja monien 
muiden alojen tärkeäksi ja mittavaksi 
toimijaksi. Erittäin monelle suoma-
laiselle naiselle Lotta Svärd antoi pal-
velemisen korkeat ihanteet ja mah-
dollisuuden toimia isänmaan ja koko 
yhteiskunnan hyväksi.

Suojeluskuntien perustehtävä oli 
sotilaskoulutuksen antaminen. Jär-
jestö oli poliittisesti puolueeton. Mut-
ta siitä kehittyi valkoisen Suomen 
perintöä kantava yhteiskunnallinen 
voimatekijä, joka liikkui politikoin-
nin rajalla ja välillä sen yli. Presidentti 
Svinhufvud, joka oli uskollinen suo-
jeluskuntalainen, joutui kukistamaan 
suojeluskuntalaisten tekemän Mänt-
sälän kapinan vuonna 1932. Hän sa-
noi: ”Suojeluskuntalaitos tulee kärsi-

mään vastaisuudessa arvaamattomia 
vaurioita, jos osa suojeluskuntalai-
sista nyt unohtaa valansa ja ryhtyy 
taisteluun yhteiskuntajärjestystä vas-
taan, jota he ovat vannoneet henkeen 
ja vereen asti puolustavansa.”

Sotilaskoulutuksen lisäksi suo-
jeluskunnilla oli tärkeä rooli maan 
merkittävimpänä urheiluharrastuk-
sen edistäjänä, maaseudun monitoi-
mitalojen rakentajana ja talkoo-or-
ganisaationa. Mutta suojeluskuntien 
päätehtävänä säilyi vapaaehtoinen 
sotilaallinen maanpuolustus. Suoje-
luskuntien ansiosta suomalaiset oli-
vat kykeneviä torjumaan idän uhkan, 
kun se vuonna 1939 toteutui hyökkä-
yksenä maahamme.

Historiaa ei saa vääristää
Hyökkäys torjuttiin, ja sitä seuran-
neet talvisota ja jatkosota päättyivät 
Suomen torjuntavoittoon, maan 

säilymiseen itsenäisenä ja vapaana. 
Mutta mielialat aineellisten ja hen-
kisten menetysten osalta olivat hyvin 
ahdistuneet. Menetykset oli pakko 
hyväksyä, mutta historiaa ei voida 
eikä koskaan saa vääristää. Vääryys 
on vääryys ja ryöstö on ryöstö, vaikka 
elämän on niidenkin jälkeen jatkut-
tava. Näitä tunnelmia kuvaa hyvin 
ylioppilaslottien viimeisessä kokouk-
sessa luettu V.A. Koskenniemen ”La-
tuja lumessa” kokoelmasta Viipurin 
luovutuksesta kertova runo ”Kenttä-
postia”:

Se komennus viime paraatiin
niin syvään se rintaamme viilsi
ja kun lippumme alas laskettiin
joka silmässä kyynel kiilsi.

Ja jos sanoa voi sen katseillaan,
sen sanoimme toisillemme:
me olimme valmiit kuolemaan
emme valmiit tähän, emme!

^  Uskollinen suojeluskuntalainen 
P.E. Svinhufvud vartiopalveluksessa.
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Nastolan kunnantalolla julkistettiin 
tiistaina 13.10.2015 yläkouluja, luki-
ota ja ammatillista koulutusta varten 
opetukseen kaksi dvd:tä. Ensimmäi-
nen selvittää sotilaan näkökulmasta 
Talvi- ja Jatkosotaa sekä niitä edel-
täneitä vuosia aina vuodesta 1915 
vuoteen 1944. Toinen kertoo lotista, 
pikkulotista ja sotilaspojista ja kes-
kittyy sota-aikaan sekä tapahtumiin 
kotirintamalla. Molempien kesto on 
n. 30 minuuttia. 

Kirja – lautapeli
Dvd:t ovat jatkoa Nastolan Suojelus-
kunta- ja Lottaperinneyhdistyksen 
tuottamalle kirjalle, ”Kaikki Isän-
maan puolesta Nastolassa” (2007), 
ja siihen liittyvälle lautapelille (2011). 
Kirja on tarkoitettu kaikille nykyisille 
ja entisille nastolalaisille ja Nastolan 
historiasta kiinnostuneille ja lautape-
li ensisijaisesti alakoulujen oppilaille. 
Dvd:t puolestaan palvelevat vanhem-
pia koulujen oppilaita kertoen Nas-
tolan historiaan liittyvistä tapahtu-
mista Suomen itsenäisyyden alusta 
sotien päättymiseen saakka.

Uutta opetusmateriaalia 
Nastolan kouluille

Toimituskunta
Perinneyhdistyksen toimituskunta 
(tällä hetkellä pj. Ilpo Lounento, vpj. 
Tuulo Lehtinen, rahastonhoitaja Tuu-
la Pekonen, sihteeri Juhani Reentilä ja 
jäsenet Elma Koivusaari, Ilkka Oijala, 
Reijo Oksanen ja Jaana Suvisilta) on 
vastannut kaikista em. tuotoksista.

Toimituskunnan tavoitteena on 
pyrkiä antamaan tämän päivän nuo-

rille tietoa ja käsitystä siitä, että Suo-
mella on historiansa aikana ollut to-
della vaikeita aikoja, joista on selvitty. 
Meidän isämme ja isoisämme ovat 
puolustaneet tätä maata oman hen-
kensä uhalla ja vielä sodan jälkeen 
ankarana pula-aikana rakentaneet 
maan meille hyväksi asua ja elää.

Juhani Reentilä
Kuvat Erkki Hämäläinen. 

^  Tuula Pekonen (valkokankaalla) kertoo lottien ja pikkulottien toiminnasta.

^  Lotta 
Lunkreeni 
eli Elsa 
Vanhala (vas.) 
ja Juhani 
Reentilä (oik.) 
keskustelevat 
ja Ilpo 
Lounento 
seuraa.
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Kaakonkulman Lottaperinneyhdis-
tys on jatkanut iv-laattojen sarjaa 
Kaakonkulmalla. Lotan päivänä pal-
jastettiin Virolahdella Eerikkälän La-
kakalliolla siellä sijainneen ilmaval-
vontatornin paikalle muistolaatta: jo 
viides yhdistyksen Kaakonkulmalle 
hankkima ja lisääkin on suunnitteilla. 
Kunniavartiossa Lakakalliolla olivat 
pikkulotta Saara Laine ja sotilaspoika 
Ossi Yrjönen. 

Yhteistyössä
Yhteistyötä on tehty etenkin Etelä-
Kymenlaakson Sotilaspoikien Perin-
nekillan kanssa, ja useat lottayhdis-
tyksen jäsenet ovat liittyneet kiltaan. 
Yhdessä yhdistykset lahjoittivat vän-
rikki, sotainvalidi, tarkka-ampuja Si-
mo Häyhän muistotaulun Haminaan 
Hoiva- ja kuntoutuskeskus Hoikulle 
(ent. Kymen Sotavammaisten hoito-
koti), jossa Häyhä siirtyi ajasta ikui-
suuteen 1.4.2002.

Tänä vuonna 17.12 tulee kuluneek-
si 110 vuotta Häyhän (lempinimeltä 
Simuna) syntymästä. Samanlainen 
jalavasta valmistettu puureliefi luo-
vutettiin Rautjärven Kollaa-museolle 
3.11.2015. Taideteokset on valmista-
nut lottaperinneyhdistyksen jäsen 
Risto Pesu Miehikkälästä.

Suojeluskunnan kivääri
Häyhä liittyi 17-vuotiaana suojelus-
kuntaan, ja siellä heti havaittiin hä-
nen hyvä ampumataitonsa. Hän sai 
käyttöönsä suojeluskunnan kiväärin 
ja käytti sitä koko sodan ajan, vaikka 
sai ruotsalaiselta Eugen Johanssonil-
ta lahjoituksena hienon kiväärin ho-
pealaatoin. Oma tuttu ”pystykorva” 
oli tuttu ja varma ase. Talvisodassa 
Häyhä sai osumistaan mainetta maa-
ilmanlaajuisesti. Tilastoa pidettiin ja 
vieläkin kärkisijoilla on tämä vaati-
maton, omista saavutuksistaan re-

hentelemätön Simuna. Kun häneltä 
96-vuotispäivänä kysyttiin jäikö so-
dasta traumoja tai mitkä olivat miet-
teet vaikeasta ja rankasta tehtävästä, 
vastasi hän, että tein sen mitä käsket-
tiin ja niin hyvin kuin osasin.

Räjähtävä luoti  

Häyhä haavoittui vetäytymisvaihees-
sa 6.3.1940 Ulismaisten korvessa. Vi-
hollisen räjähtävä luoti (niitä ei olisi 
saanut käyttää) osui kasvoihin ja teki 

Lottaperinneyhdistyksen viides iv-laatta

Simo Häyhän  
muistotaulu Hoiva-  
ja kuntokeskukselle 

^  Mestari-
ampuja Simo 
Häyhä 1.2.1940. 
– SA-kuva.
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^  Simo 
Häyhän 
muistotau-
lun luovutus 
oli Sotainva-
lidien Kymen 
piirin 70-vuo-
tisjuhliin 
liittyvässä 
tilaisuudessa 
31.8.15. Luo-
vutuspuheen 
piti Kaakon-
kulman Lot-
taperinneyh-
distyksen pj 
Terttu Ravi. 
Toisen Häy-
hän taulun 
luovutus oli 
Rautjärvellä 
Kollaa-muse-
ossa 3.11.15.

pahaa jälkeä. Häyhä menetti tajun-
tansa ja vietiin apua saamaan. Alkoi 
pitkä sairaalakierre. Liikkeelle lähti 
huhu, ja jopa lehdissä kirjoitettiin, 
että Häyhä menetti henkensä. Ta-
juihin hän palasi rauhanjulistuksen 
päivänä 13.3.1940, ja kuultuaan kaa-
tumishuhuista lähetti kotiin kirjeen, 
että hautajaiset seis, vainaja puuttuu. 
Jatkosodassa Häyhä olisi halunnut 
rintamalle, mutta vaikean haavoittu-
misen vuoksi hänet määrättiin mui-
hin tehtäviin.

Sotien jälkeen
Sodan jälkeen Häyhälle annettiin vil-
jeltäväksi tila Ruokolahdella. Maa- ja 
metsätöiden ohessa hän koulutti ajo-
koiria ja metsästi paljon. Hän oli hir-
vijahdissa jopa presidentti Kekkosen 
kanssa.

Iän myötä voimat vähenivät ja 
sairauksia ja kipuja alkoi ilmetä. Vii-
meiset vuotensa hän sai hyvää hoi-
toa Haminan sotavammasairaalassa. 
Häyhä on haudattu Ruokolahden 
kirkkomaahan.

Terttu Ravi

Porin prikaatin kilta ry

www.porinprikaatinkilta.fi

Murtokatu 1, 33100 Tampere
puh. (03) 225 9900

Isännöitsijä
Matti J. Mäkelä

puh. 0400-637 402

ALIUPSEERILIITTO RY TERVEHTII
VAPAUSSOTURIN LUKIJOITA!

www.aliupseeriliitto.fi 
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Jumala siunatkoon runsaasti Suomen 
kansaa. Suomalaisten siunaus on ollut 
meille siunaukseksi ja suomalaisten 
menestys on ollut meille menestyk-
seksi. Suomi ja Suomen kohtalot ovat 
merkinneet meille virolaisille paljon. 
Olemme ihailleet Suomea, Suomen 
kehitystä, Suomen vahvuutta, Suo-
men koulusysteemiä, Suomen kirk-
koa ja suomalaisten kuulumista kirk-
koon, herätysliikkeiden toimintaa ja 
niin edelleen. Me tunnemme Suomen 
urheilijoita ja poliitikkoja ja tekin tun-
nette meitä virolaisia. 

Yhteys
Tarton Paavalin seurakunnalla on 
erityinen yhteys Suomeen. Kirkkom-
me on suunnitellut arkkitehti Eliel 
Saarinen. Se on ainoa sen tyylinen 
sakraalirakennus maailmassa. Tarton 
Paavalin kirkossa on tehty iso remont-
ti, ja sen suunnittelijat ovat suomalai-
set Merja Nieminen ja Kari Järvinen. 
Alttarin taideteoksen suunnittelussa 
olemme tehneet yhteistyötä taiteilija 
Kuutti Lavosen kanssa. 

Suomen ja Viron kirkon seurakun-
tien yhteistyö on ollut mittavaa. Vi-
ron uuden itsenäistymisen vaikeina 
aikoina on Suomesta saatu Viroon ja 
Viron kirkon seurakunnille valtavasti 
apua.

Kohtalo
Kansoillamme on ollut samanlainen 
kohtalo. Olemme olleet Ruotsin ja Ve-
näjän alamaisia ja olemme itsenäis-
tyneet lähes samanaikaisesti. Mutta 
kohtaloissamme on ollut myös ero-
avaisuuksia. Vuosina 1939–1940 Viro 
menetti itsenäisyytensä. Suomalaiset 
taistelivat vahvasti ja säilyttivät itse-
näisyytensä. Kunnia Suomen sanka-
reille! 

Vapaus
Vapaus ei ole itsestäänselvyys. Vapau-
den puolesta on taisteltava. Samoin 
on hengellisessä elämässä. Rakkaus 
hajoaa, jos emme pidä huolta sen säi-
lymisestä. Kun Poika on tehnyt meitä 
vapaaksi, on meidän pysyttävä vapau-
dessa. Vapauden puolesta on taistel-
tava. Veljesseurakunnassa kysyvät 
veljet toisiltaan tervehdykseksi: "Veli, 
taisteletkö sinä?" Meidän on pidettä-
vä kiinni siitä, mitä Herra on meille 
lahjoittanut.

Sauva
Puhuessaan Viron kansallislipun 
vihkiäisissä vuonna 1884 Virossa hy-
vin tunnettu pappi Rudolf Kallas luki 
raamatunkohdan: Toinen Mooseksen 

kirja 4, 2-4: Herra kysyi häneltä: "Mikä 
on sinun kädessäsi?" Mooses vastasi: 
"Sauva." Herra sanoi: "Heitä se maa-
han." Mooses heitti sen maahan ja se 
muuttui käärmeeksi. Mooses kavah-
ti tapahtunutta, mutta Herra sanoi: 
"Ojenna kätesi ja ota sitä hännästä 
kiinni." Niin Mooses ojensi kätensä ja 
tarttui siihen ja se muuttui hänen kä-
dessään jälleen sauvaksi. Puheessaan 
Rudolf Kallas sanoi: "Olkoon lippu si-
nulle sauva, mutta jos heität sen pois, 
tulkoon se sinulle käärmeksi."

Rakkaat suomalaiset, olkoon sini-
ristilippu teille sauva. Pitäkää pyhänä 
isienne perinnettä. Olkoon usko Ju-
malaan, perhe ja pyhä avioliitto sekä 
rakkaus isänmaatanne kohtaan teille 
sauvana tiellä siunatun Suomen tule-
vaisuuteen.

Jumala siunatkoon Suomen kan-
saa!

Referointi:  Markku Rauhalahti

”Pitäkää pyhänä 
isienne perinnettä” 

^  Kirkkojuhlassa soitti Ilmavoimien Soittokunta ja lauloi Poikakuoro Pirkanpojat. – Kuva Sirkka Ojala.

^  Itä- ja Etelä-
Viron seura-
kuntien piispa, 
Tarton Paavalin 
seurakunnan 
kirkkoherra Joel 
Luhamets piti 
25.01.2015 selke-
ällä suomenkie-
lellä juhlapuheen 
Tammisunnun-
tain kirkkojuh-
lassa Tampereen 
Tuomiokirkos-
sa. Juttu on 
muokattu hänen 
puheestaan. – 
Kuva Markku 
Rauhalahti.
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Rautjärven ns. yläpappilaan oli ke-
säkuussa 1941 sijoitettuna Erillinen 
Pataljoona 4:ään kuuluneen Osasto 
Vehniäisen raja-asema. Täältä lähe-
tettiin ennen jatkosodan alkamista 
seitsemän siviiliasuista kahden mie-
hen partiota selvittelemään Karjalan 
kannaksen liikenneolosuhteita sekä 
neuvostojoukkojen uutta sotaa val-
mistelevia ryhmittymisiä. Viimeinen 
näistä partioista ei koskaan palannut.

Muistotaulu
31. elokuuta 1942 kaksi kesän 1941 
partiomiehistä nimitettiin jatkunei-
den ansiokkaiden suoritusten perus-
teella Mannerheim-ristin ritareiksi 
numeroilla 87 ja 88, ylikersantit Arvo 
Möro ja Paavo Suoranta. Lokakuun 
10. päivänä 2015 paljastettiin yläpap-
pilan – nykyisen seurakuntakodin 
– edustalla näiden ritareiden kun-
niaksi muistotaulu, joka Päämajan 
nimitysperusteiden lisäksi esittää 
yleistä tietoa kaukopartiotoiminnas-
ta sekä esimerkkejä Mörön ja Suo-

rannan partioiden reiteistä Karjalan 
kannaksella välirauhan ja jatkosodan 
aikana.

Muistotaulun paljastuspuheen pi-
ti ritarisäätiön valtuuskunnan jäsen 
Heikki Lehtonen ja paljastivat Arvo 
Mörön ja Paavo Suorannan ritarikol-
legan Lauri Kokon poika Arto Kokko 
sekä Os. Vehniäisen perinneyhdis-
tyksen puheenjohtaja Seppo Hynnä. 

Tervehdykset
Paljastuksen jälkeisessä kahvitilai-
suudessa Heikki Lehtonen ja Seppo 
Hynnä välittivät viimeisen Manner-
heim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin 
ja Osasto Vehniäisen viimeisen vete-
raanin Jouko Korhosen tervehdykset. 
Kirkkoherra evp Kari Luumi esitti kat-
sauksen Vehniäisen partiomiesten 
salaiseen, paikkakuntalaisia ajoittain 
huolestuttaneeseenkin toimintaan 
ennen raja-aseman siirtymistä Ruo-
kolahden Haloniemeen.

* * * 

Kaukopartioritarit muistetaan 
Rautjärvellä

^  
Mannerheim-
ristin ritarien 
säätiön 
seppele Osasto 
Vehniäisen 
muistokivelle. 
Vasemmalta 
Arto Kokko, 
Ilmari 
Hurmerinta 
ja Heikki 
Lehtonen. – 
Kuva Anne 
Uppman/
Parikkalan-
Rautjärven 
Sanomat.

Muistotauluhankkeen toteutti Raut-
järven kunta, tukenaan Manner-
heim-ristin ritarien säätiö, Metsä 
Group sekä paikalliset reserviläis- ja 
kotiseutuyhteisöt.

Heikki Lehtonen
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^  Suomen marsalkka Mannerhei-
min Perinneseura tutustui Seinäjo-
ella Mannerheimin ja vapaussodan 
vaiheisiin sekä laski seppeleen 
ylipäällikön näköispatsaalle. 
Professori ja jääkärikapteeni Lauri 
Leppäsen veistämä patsas täytti 60 
vuotta 4.6.2015. Seppeleenlaskun 
jälkeen ruokailtiin nykyisessä hotelli 
Almassa. Samassa talossa oli aika-
naan Mannerheimin ja vapaussodan 
päämajan upseerien ruokapaikka. 
Asiaa kuvaava muistotaulu luovutet-
tiin Alman tiloihin Vapaussodan ja 
Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Pe-
rinneyhdistyksen sekä Suojeluskun-
ta- ja Lotta Svärd -museon tukiyhdis-
tyksen toimesta. Almassa pidettiin 
hiljainen hetki elokuussa kuolleen 
Mannerheim-suvun päämiehen, krei-
vi Carl Gustaf Erik Mannerheimin 
muistolle. Myöhemmin kokousvä-
ki siirtyi Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd-museolle tutustumaan Juha 
Levosen kokoelmiin perustuvaan 
Mannerheim-näyttelyyn. Kuvassa 
(Juha Levonen) seppeleenlasku 26.9. 
Vasemmalta Torsti Holvikivi, Paavo 
Friman sekä Marjatta Lunnasluoto. 
Teksti Risto Lauhanen.

^  Tarton Suomen-
poikien uusi puheenjoh-
taja Raimond Viik (1. vas.) 
sekä Suomen yhdysmies 
Harri Kask ja vaimonsa 
Asta (4. ja 5. vas.) kävivät 
heinäkuussa Suomessa 
tapaamassa ystäviään 
ja yhteistyökumppa-
neitaan. Vapaussodan 
Tampereen Seudun 
Perinneyhdistyksen 
hallitus järjesti kahvitte-
lu- ja keskustelutuokion 
heidän kanssaan Tam-
pereen Suojeluskunta- ja 
Lottamuseossa. Perin-
neyhdistys on monien 
vuosien ajan ohjannut 
Tammisunnuntain 
kirkkojuhlan kolehdin 
Tarton Suomen-poikien 
huoltotyöhön, ja yhdis-
tyksen edustajat ovat 
vuosittain 17. syyskuuta 
olleet mukana kunnia-
käynnillä Tarton lähellä 
vuonna 1944 käydyn 
Pilkan taistelun muisto-
merkillä ja muistopäivän 
juhlakahveilla. – Kuva ja 
teksti Markku Rauha-
lahti. 
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^  Vapaussoturi-
lehdessä 1/15 on 
juttu ”Kuusisen 
palatsista”. Matti 
Parkkinen lähetti 
yllä olevan kuvan 
lehden toimituksel-
le: ”Lähetän tässä 
teille oikeanlai-
sen kuvan O.W. 
Kuusisen palatsista 
Terijoella. Kuva on 
vuodelta 1998.” 

Virolaisen Rakveren kaupungin va-
pautti Ensimmäinen suomalainen 
vapaajoukko yhdessä virolaisten 
kanssa tammikuussa 1919. Kaupun-
gissa on kaksi siitä kertovaa muisto-
taulua.

Vallimäellä on suuri Tarvas-mui-
naishärkä -patsas. Se  rahoitettiin 
joukkorahoituksella, varoja kerättiin 
myös Suomessa, kun kaupunki täytti 
700 vuotta 2002. 

Keräyksen toteutti ystävyyskau-
punki Lapuan Viro-seura. Yli 700 
suomalaista nimeä, ja vastikkeena 
lahjoittajan nimi jalustassa. Monet 
merkittävät suomalaiset mukana, 
myös vapaussodan perilliset, tukivat 
hanketta, kuten: 

Martti Ahtisaari, Väinö Antinoja, 
Juhani Kaskeala, Lauri Koho, Mauno 
Koivisto, Tapio Korjus, C.G. Manner-
heim, Jussi Niinistö, Ahti Pekkala, 
Ilkka Suominen, Sotaveteraanit, Suo-
malaisuuden liitto, Suomen Poikien 
perinneyhdistys, SRV-yhtiöt, YIT-
rakennus, MTK.

* * *

Vapaussoturien perilliset 
tukivat Tarvasta! 

[^ Komea Tarvas Rakveren Vallimäellä. Pronssia, tekijä Tauno Kangro. – 
Kuva Teppo Ylitalo 

Jaan Krossin teos ”Pietarin tiellä” ker-
too Rakvren historiasta. Rakvere on 
ideoiden kaupunki, asukkaita 17000. 
Suosittelen. Kuriositeettina todetta-
koon, että vuorineuvos Ilpo Kokkilan 

esikoinen Viitoset rakensi Rakveren 
lihakombinaatin. HK Ruokatalo osti 
yrityksen 1998. 

Pentti Kangasluoma,
Lapua 
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Kaksi vuotta sitten paljastettiin Kas-
per Fabian Wrede af Elimän raken-
taman lentokoneen näköismalli 
Anjalankosken Keltakankaan ABC-
asemalla. Mallin oli rakentanut Raimo 
Ilvonen niiden tietojen perusteella, 
joita koneesta oli saatavilla. Apunaan 
hänellä oli aktiivisia kiltalaisia. Kone 
vitriineineen oli Lentovarikon Killan 
ja Ummeljoen kyläyhdistyksen yh-
teishanke ja suuri voimain ponnistus.

Ensilennon paikka
Hyvä yhteistyö sai jatkoa 13.8.2015, 
kun paljastettiin Suomen ensimmäi-
sen moottorilennon 100-vuotismuis-
tomerkki. Ummeljoen kyläyhdistys 
hankki kiven ja järjesti 100-vuotis-
juhlan. Lentovarikon Kilta suunnit-
teli ja valmisti kauniin pronssilaatan 
ja kiinnitti sen kiveen. Tämä tärkeä 
muistomerkki on Myllykosken ve-
sistökeskuksessa Kymijoen rannalla 
kohdassa, jossa ensilento tapahtui.

Kymijoen ranta oli täynnä juhla-
yleisöä (n. 300), kun Ummeljoen ky-
läpäällikkö Jukka Naukkarinen avasi 
tilaisuuden. Filosofian tohtori Pertti 
Korhonen Lentovarikon Killasta piti 

muistolaatan paljastuspuheen. Muis-
tolaatan paljastivat Aarno Saramäki 
ja Jukka Naukkarinen. Juhlavan tun-
nelman tilaisuuteen loi musiikillaan 
Ahvion soittokunta.

Piiloon venäläisiltä
Juhlapuheissa kävi ilmi, että Kasper 
Wrede hankki oikealla tavalla tietoa 
ja teoriaa lentämisestä. Hän hakkaut-

ti Rabbelugnin kartanon metsään 
Pöllömäen rinteeseen aukon, jossa 
opetteli liitämällä lennon ohjatta-
vuutta ja hallintaa. Alkuvuonna 1915 
hän lensi Kymijoen jäällä Suomen 
ensimmäisen onnistuneen moottori-
lennon suunnittelemallaan ja raken-
tamallaan koneella. Lentonsa jälkeen 
hän joutui hajottamaan koneensa ja 
piilottamaan osat venäläisiltä san-
tarmeilta. Lentäminen oli Venäjän 

Suomen ensimmäisen moottori- 
lento 100-vuotismuistomerkin 
paljastustilaisuus

^  Kasper Wreden lentolupakirja numero 661. – Kuva Lentovarikon Kilta ry.

^  Aarno Saramäki ja Jukka 
Naukkarinen paljastivat 
muistomerkin. – Kuva Jorma Hautala.
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vallan alaisessa Suomessa kiellettyä; 
hän lähti maanpakoon ja meni Ruot-
sin kautta Saksaan, takaisin Ruotsiin 
ja sieltä USA:han. Hän sai ensimmäi-
senä suomalaisena Amerikassa len-
tolupakirjan numero 661. Palattuaan 
Suomeen oli ikää kertynyt sen verran, 
ettei hän päässyt lentoupseeriksi. 
Tästä pettyneenä hän päätyi viimein 
Fidzi-saarille, jossa kauan jatkunut 
vaikea sairaus vein vasta 29-vuotiaan 
nuoren miehen tuonelaan.

Riippuliitimestä Hornettiin
Wreden sukua tilaisuudessa edusti 
kutsuvieraana Fabian Wrede kuului-
sine piippuineen ja hänen poikansa 
Rabbe Holger Wrede.

Tilaisuutta juhlisti mittava ylilen-
to, jossa oli koneita riippuliitimestä 
F/A-18 Hornettiin, mm. kaksi NH90 
helikopteria ja ilmojen työjuhta DC-
3. Ihmettelimme miten paljon ilmailu 
on 100 vuodessa kehittynyt pikku lii-
dokeista jättiläismäisiin matkustaja-
koneisiin.

Juhlalounaalla eversti Matti Anti-
kainen piti mielenkiintoisen ja erit-
täin kattavan esitelmän ilmailun al-
kuajoista. 

Jorma Hautala

^  Fabian Wrede kuuluisine 
piippuineen. – Kuva Jorma Hautala.

Suodenniemen lotat tekivät tammi-
kuussa 1936 päätöksen muistomer-
kin pystyttämisestä Suodenniemen 
taistelujen ja niissä kaatuneiden 
muistoksi. Juhlallinen paljastusti-
laisuus oli 26.3.1938. 

Huolellista työtä
Muistomerkki on nyt korjattu 
SASKYN (Vammalan ammattikou-
lu) kivilinjan oppilastyönä, koska 
muistomerkin alaosan rappaukset 
ja muuraukset olivat vuosien myötä 
rapistuneet ja irronneet. Varsinai-
sen kunnostustyön tekivät ammat-
titaidolla oppilaat Jari Ahokas, Ilkka 
Mattsen ja Veikka Seppä opettajan-
sa Marko Mertalan ohjauksella. Työ 

on todella huolella tehty, sillä mm. 
vanhojen kivien sammalpeitteet 
ovat edelleen paikallaan huolimat-
ta siitä, että kiviä on jouduttu siir-
tämään ja puhdistamaan vanhasta 
laastista.

Perinneyhdistys otti 
yhteyttä 
Muistomerkki on Emil  Cedercreut-
zin suunnittelema mutta Emil 
Cedercreutzin säätiö tai museo 
Harjavallassa eivät tienneet koko 
muistomerkin olemassaolosta en-
nen kuin Vapaussotien ja Itsenäisyy-
den Perinneyhdistys VIP Sastamala 
otti yhteyttä asiaan liittyen.

VIP Sastamala piti koko hank-

Suodenniemen Vapaussodan 
muistomerkki kunnostettu

^  Muistomerkki 
2015. Siihen 
on liitetty 
mieleenpainuvat 
sanat: ”Jälkipolvi 
kunnioita isien 
töitä säilytä 
sankarien muisto 
pyhänä.”
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keen ajan tiivistä yhteyttä Emil Ceder-
creutzin museoon. Yhdistys informoi 
museota hankkeen edistymisestä 
sekä toimenpiteistä, joita patsaalle 
suunniteltiin tehtäviksi. Hankkeesta 
kertyi myös erityistä tutkimuksellista 
lisäarvoa, kun sen myötä saatiin tieto 
museolle aiemmin tuntemattomasta 
Emil Cedercreutzin suunnittelemasta 
julkisesta muistomerkistä.

Arkistolöytö
Emil Cedercreutzin museon johtaja 
Henry Flinkmanin mukaan hanke on 
erinomainen esimerkki siitä arvok-
kaasta työstä, jota tuhannet vapaaeh-
toiset tekevät jatkuvasti suomalaisen 
kulttuuriperinnön parissa. Se kertoo 

Suodenniemen Vapaussodan 
muistomerkki kunnostettu

myös siitä asiantuntemuksesta, jolla 
vapaaehtoiset työtään tekevät. 

Flinkmanin tehtyä hiukan tut-
kimustyötä museon arkistossa hän 
totesi seuraavaa: ”Ja niinhän siinä kä-
vi, että onnistuin paikantamaan ko-
koelmissamme olevan alkuperäisen 
kipsiversion Suodenniemen Vapaus-
sodan muistomerkin reliefistä. Liitän 
oheen veistoskortista skannaamani 
mustavalkoisen valokuvan. Tieto siis 
oli kuin olikin olemassa museolla, 
mutta sen tavoittaminen oli muuta-
man mutkan takana.”

Matti Soini

^ Puheenjohtaja, Vapaussotien ja Itsenäisyy-
den Perinneyhdistys Sastamala ry (VIP).

^  Museon johtaja Flinkmanin veistoskortista skannaama kuva.

^  Muistomerkin edustalla 
ovat keskellä Henry Flinkman, 
museotoimenjohtaja Emil 
Cedercreutzin museosta 
Harjavallasta, Johanna Mäkinen, 
Sastamalan seurakunnan 
hallintosihteeri ja Matti Soini.
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100 vuotta
7.1.16  Walter Kotkatvuori, Pori

97 vuotta
11.12.15  Touko Palojoki, Pori

95 vuotta
5.1.16  Kaija Peräinen, Sastamala
20.2.16  Ainikki Sarasmo, Tampere 

94 vuotta
17.12.15  Konstantin Cande, Helsinki
24.2.16  Matti Leimu, Sastamala

93 vuotta
18.12.15  Jaakko Huotari, Kuhmo
21.1.16  Aune Rahola, Espoo
24.1.16  Viljo Kukko, Sastamala
25.1.16  Väinö Alava, Sastamala

92 vuotta
15.12.15  Heimo Ratala, Merikarvia
6.1.16  Jaakko Havanto, Helsinki
12.1.16  Veikko Juntunen, Suomussalmi
13.1.16  Paul Voss, Helsinki
30.1.16  Matti Pajunen, Sastamala
4.2.16  Einari J Heikkinen, Hyrynsalmi
16.2.16  Hilkka Korhonen, Korholanmäki
18.2.16  Sanelma Emeléus-Äimä, Helsinki 

91 vuotta
24.1.16  Kerttu Turppa, Tampere

90 vuotta
1.1.16  Risto Hirn, Pori
26.1.16  Paavo Koivuniemi, Sastamala
11.2.16  Maj Peltonen, Helsinki
22.2.16  Aarre Kuusivuo, Sastamala

85 vuotta
14.12.15  Matti Rahkola, Kalajoki
4.1.16  Ritva Koivuniemi, Sastamala
4.1.16  Timo Siukosaari, Orivesi/Kokkola
11.1.16  Pirkko Leivonniemi, Tampere
15.1.16  Matti Sihvonen, Kajaani 
22.1.16  Reino Heinonen, Eurajoki
23.1.16  Heikki Rikkonen, Joutseno 
15.2.16  Erkki Anttila, Seinäjoki

80 vuotta
19.12.15  Matti Niemi, Sastamala
23.1.16  Martti Rusi, Lahti

75 vuotta
8.1.16  Matti Toivonen, Ylöjärvi
10.1.16  Ilkka Pikkola, Kangasala
12.1.16  Taavi Karsikas, Tampere
15.1.16  Pekka Kinkku, Säkylä
17.1.16  Paavo Huhtakallio, Kangasala
20.1.16  Anja Voss, Helsinki
29.1.16  Pertti Jokinen, Tampere
30.1.16  Arto Pulkkinen, Lappeenranta

70 vuotta
25.12.15  Mauri Volama, Seinäjoki
18.1.16  Matti R. Ketola, Turku
30.1.16  Erkki Uusi-Rauva, Tampere
9.1.16  Jorma Vuori, Siuro

60 vuotta
11.1.16  Tapani Tikkala, Vaasa
19.2.16  Antti Zitting, Helsinki

50 vuotta
15.12.15  Timo Virtanen, Helsinki
16.12.15  Timo Kallio, Helsinki 
3.1.16  Kari Puosi, Nakkila 

4.7.2015  Matti Tuovinen, Helsinki, *1922
15.7.2015  Pirkko Valanko, Mikkeli, *1925
22.8.2015  Heikki Muilu, Tampere, *1934
11.9.2015  Liisa Rannikko, Pori, *1913
13.9.2015  Toivo Suonpää, Huittinen, *1920

10.10.2015  Vihtori Siivo, Kankaanpää, *1913
22.10.2015  Ahti Nikkola, Loppi, *1928
27.10.2015  Erkki Nurmi, Hämeenlinna, *1930
4.11.2015  Anna-Liisa Sysimetsä, Kokkola, *1928
8.11.2015  Alli Mustalahti, Sastamala, *1923
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Vapaussoturin merkkipäivälistalle 
toivotut merkkipäivät tulee ilmoit-
taa lehden toimitukselle hyvissä 
ajoin: seuraavaan lehteen ennen 29. 
tammikuuta 2016. 

Lehti julkaisee tietoja 50, 60, 70, 
75, 80 ja 85 vuotta täyttävistä sekä 
90 vuotta taikka sitä enemmän 
täyttävistä. Toimituksen yhteystie-
dot löytyvät sivulta 2.

Merkkipäiviä voivat ilmoittaa 
maksutta merkkipäivän viettäjät 
itse, heidän omaisensa tai perin-
neyhdistykset. Ilmoituksissa tulee 
olla merkkipäivän viettäjän nimi, il-
moitus siitä paljonko asianosainen 
täyttää ja minä päivänä sekä merk-
kipäivän viettäjän kotipaikka.

Ulkopuolisia merkkipäivien il-
moittajia pyydetään varmistamaan, 
ettei merkkipäivän viettäjällä ole 
mitään hänen merkkipäivänsä jul-
kaisemista vastaan.

Ilmoitukset
merkkipäivistä

Vapaussoturi-lehden toimitus ottaa mielellään vastaan lehden teemaan liitty-
viä artikkeleita. Lehteen lähetettävä aineisto tulisi toimittaa sähköpostilla ohes-
sa mainittuun osoitteeseen, mutta myös CD-levy tai muistitikku käy.

Teksti ja kuvat tulee lähettää erillisinä tiedostoina. Tekstitiedostossa tulee 
välttää lihavointeja, kursivointeja ynnä muita muotoiluja. Muutoin kuin sähkö-
postilla lähetettäessä myös paperituloste tulee liittää mukaan. 

Pelkästään paperille kirjoitettu artikkelikin on mahdollinen edellyttäen, että 
käsikirjoitus on selvästi luettavissa. Toimitus ottaa vastaan perinteisiä paperiva-
lokuvia ja palauttaa ne pyydettäessä.

Toimituksen sähköpostiosoite:   vmaatta.vapaussoturi@gmail.com
Toimituksen postiosoite: Vapaussoturi-lehti
 Päätoimittaja Vesa Määttä
 PL 14
 00321 Helsinki

Vapaussoturi 1/2016 ilmestyy helmikuun lopussa. Siihen tarkoitettu aineisto 
tulee lähettää ennen 29. tammikuuta lehden toimitukselle. 

Kirjoittajia pyydetään huomioimaan, että em. päivämäärä on viimeinen, jol-
loin aineistoa lähtee taittoon. Tämän vuoksi seuraavaan numeroon tahdottu 
aineisto kannattaa lähettää toimitukselle hyvissä ajoin ennen määräpäivää.

Toimitus ei voi kuitenkaan taata, että kaikki määräpäivään mennessä lähe-
tetty aineisto julkaistaisiin seuraavassa lehdessä. Aineisto palautetaan pyydet-
täessä. Lehti ei maksa kirjoituspalkkioita.

Seuraava Vapaussoturi
helmikuussa
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Vapaussoturi-lehti ilmestyy ensi 
vuonna entiseen tapaan viitenä nu-
merona. Ilmestymiskuukaudet ovat 
helmikuu, toukokuu, heinäkuu, lo-
kakuu ja joulukuu.
 Lehden tilaushinta ensi vuodelle 
on 28 €. Lehden voi tilata Vapausso-
dan Perinneliiton toimistosta puheli-
mitse (03) 223 0845 tai sähköpostitse 
vape@perinneliitto.fi tai lehden ko-
tisivuilta www.vapaussoturi.fi löyty-
vän tilauslomakkeen kautta.
 Toimituksellisen aineiston viimei-
set jättöpäivät ja vuoden 2016 nume-
roiden ilmestymisajat ovat seuraavat:

Numero aineisto  ilmestyy
1/2016 29.1.  25.2.
2/2016 1.4.  3.5.
3/2016 14.6.  11.7.
4/2016 9.9.  6.10.
5/2016 11.11.  8.12.

Vapaussoturi-
lehti vuonna 

2016
Vapaussoturi-lehti toivottaa

Hyvää Joulua  
ja

Onnea vuodelle 2016 



BDZ2

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta.

Akateemisen Karjala- 
Seuran Perinneyhdistys

Kevään 2016 
kuukausiesitelmät

19.1.2016 Hannu Mäntyvaara 
Minne katosi arabikevät?

16.2.2016 Vesa Määttä  
K.L.OESCH. Ylivoimaa vastassa. 
Vuosikokousesitelmä. 

15.3.2016 Jukka Salminen 
Sinimäet – se toinen Ihantala.

19.4.2016 Antti Haarma 
Miksi juuri Mäntsälässä? 
Paikallisnäkemyksiä

Luennot pidetään Hotelli Helkan auditoriossa, 
Pohjoinen Rautatiekatu 23.
Ne alkavat kello 17.00, ovat avoimia eivätkä 
edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai ennakkoil-
moittautumista.

Tervetuloa!


