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Myyttien hämärtämä
vielä 100 vuotta
myöhemmin
Kansikuva:
Kenraalimajuri Paul von Gerich
(1873–1951) Antti Favénin kuvaamana
vuonna 1923.
Erottuaan vuoden 1917 lopulla
Venäjän armeijasta von Gerich siirtyi Suomeen ja Vaasaan, jossa hän
aloitti suojeluskuntapiirin päällikkönä ja koordinoi suojeluskuntien
perustamista Etelä-Pohjanmaalle.
von Gerich koulutti suojeluskunnille
joukkueenjohtajia Vimpelin kurssilla
ja vapaussodan alettua johti venäläisten joukkojen aseistariisumisen Lapualla ja Seinäjoella. Sitten hän mm.
johti valkoisten joukkoja Haapamäellä sekä Vilppulassa. Taustalla näkyvä
maalaus ylipäällikkö Mannerheimista on myös Antti Favénin tekemä.

J

älleen kerran tuhannet isänmaanystävät ovat muistelleet
Tammisunnuntain tapahtumia;
laajin
100-vuotismuistojuhlakokonaisuus oli Seinäjoella.
Ja jälleen kerran virallinen Suomi
lähinnä vaikeni eikä tapahtumista
liiemmin löytynyt uutisia valtakunnallisesta mediasta. Miksi itsenäistymisen vahvistamiseen liittyvistä
tapahtumista yhä vaietaan?
Tunnetusti historiankirjoitus on
voittajia myötäilevää tai voittajat pakottavat totutuista poikkeaviin tulkintoihin myös historiasta. Samalla
historiankirjojen sisällöt muuttuvat
ja alan tutkijat joko kääntävät takkia
tai antavat tilaa uusia vallanpitäjiä
myötäileville.
Vuoden 1944 jälkeisessä Suomessa
uuden vallan myötä alkoi pitkäkestoinen prosessi myös vapaussotaan liittyvän historianäkemyksen muuttamiseksi. Tämä ilmeni muun muassa
niissä lukuisissa nimissä, joilla haluttiin korvata jo vakiintuneet vapa-

ussota tai kapina. Prosessi huipentui
1970-luvun kiivaina taistolaisvuosina
ja hiipui vähitellen 1980-luvulla ja
suorastaan rauhoittui 1990-luvulla,
mutta on jälleen jostain syystä kiihtynyt, ja tuskin pelkästään sen vuoksi,
että ikävistä tapahtumista on kulunut
sata vuotta.
Luulisi, että tämän päivän historianopetuksessa myyttien hämärtämä totuus ei enää olisi keskiössä
sadan vuoden takaisiin traagisiin
tapahtumiin liittyen. Luulisi myös,
että historiankirjoissakin sisällöt
olisivat kattavasti muuttuneet kohta
Neuvostoliiton sortumisesta lähtien ja viimeistään siitä lähtien, kun
demokraattisessa osassa maailmaa
ryhdyttiin tutkimaan kommunismin
rikoksia. Esimerkkinä perusteellinen tutkimus ”Kommunismin musta
kirja”, jonka mukaan kommunismin
uhrien lukumäärä on noin sata miljoonaa, tätä uhrilukua ei sivistysvaltion kansalainen voine ohittaa pelkällä
olankohautuksella.
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Maailmalta kantautuneet tiedot
kommunismin pimeästä puolesta eivät valitettavasti näyttäneet tehneen
kovinkaan perusteellista vaikutusta
Suomessa, jossa vielä nykypäivänä
kuullaan mielipiteitä ja luetaan tekstejä, joiden mukaan bolsevikkien
stimuloima äärivasemmiston vallankumousyritys olisi ollut ikään kuin
oikeutettu asia. Aikoinaan kenties
oli ulkopoliittisista syistä korrektia
viestittää julkisuuteen myyttejä punaisten vallankumousyrityksestä,
mutta yli neljännesvuosisata Neuvostoliiton sortumisen jälkeen pitäisi
jo olla laajassa tiedossa punakapinallisten johtajien todelliset motiivit ja
taustavoimat. Jopa Venäjän nykyisen
presidentin mielestä bolsevikkien
lokakuun vallankumous johti katastrofiin.
Kenties nykyisessä Suomessa lähes betoniin valettu romantisoitu
näkemys punaisten vallankumousyrityksestä ei juonnakaan vuodesta 1918, vaan paljon myöhemmästä
ajasta, kuten ajasta, jolloin ns. edistykselliset vasemmistolaiset voimat
raivasivat tilaa Pirkkalan monisteen
kaltaisille kokeiluille ja loivat jos jonkinlaista metodia opinahjoihimme, ja
kun myöhemmin Suomessa paikoin
kohdattiin lähes orpojen kaltaisina
Neuvostoliiton sortuminen, mullistus pikemminkin hiukan pöyhi
aatteellisia suuntavaistoja, eikä moni
ole vieläkään kyennyt ottamaan
uutta kurssia.
Jos joidenkin mielestä valkoinen
totuus oli ollut vallalla reilut 20 vuotta, niin Suomen punaisten todellisen
vallankumousvoiman eli bolsevikkien vaikutuksen vähättely tai jopa
kieltäminen on ollut vallalla kohta
80 vuotta. Koska kuplassa ei voi elää
loputtomiin eikä Suomessakaan varmasti kaivata menneisyyden ikävien
asioiden toistumista, olisiko niiden
uusiutumisen ehkäisemiseksi sekä
demokratiamme lujittamiseksi vihdoinkin aika jättää myytit ja pyrkiä
objektiivisuuteen kohdatessamme
lähimenneisyytemme kipupisteitä.
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Tammi
100-vu

misunnuntain
uotismuistojuhla Seinäjoella

S

einäjoella muisteltiin 27.–28.
tammikuuta näyttävästi 100
vuoden takaisia Tammisunnuntain tapahtumia. Niiden
muistamiseen ei ns. virallinen
Suomi ole vieläkään sitoutunut, vaikka Tammisunnuntailla on keskeinen
sija kokonaisuudessa, jolla lopulta
sinetöitiin Suomen säilyminen itsenäisenä.
Tapahtumien pääjärjestäjä oli
Vapaussodan ja Itsenäisyyden EteläPohjanmaan Perinneyhdistys ry
eversti evp Jorma Jokisalon johdolla.
Työtä tehtiin aidossa talkoohengessä
voimia ja aikaa säästämättä.
Uurastus myös kantoi hedelmää,
ja tapahtumat kokosivat laajoja kan-

sanjoukkoja. Lauantaina 27. tammikuuta noin 400 henkilöä täytti Kampustalon juhlaseminaarin merkeissä
ja Seinäjoki Areenassa järjestetyssä
juhlakonsertissa oli lähes 1000 kuulijaa. Sunnuntaiyönä kokoontui noin
100 henkilöä seppeleenlaskuun
Tammisunnuntain 1918 junankaatopaikalle; aamulla kokoontui vähintään 600 henkilöä Lakeuden Ristiin
juhlamessuun. Ennen messua ja sen
jälkeen kokoonnuttiin seppeleenlaskutilaisuuksiin Törnävän sankarihaudoille, Mannerheim-patsaalle
ja Suojeluskuntalaisen patsaalle. Tapahtumat huipentuivat sunnuntaina
päiväjuhlaan Seinäjoki Areenassa.
Sinne saapui yli 1300 juhlavierasta.
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Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla

^ FT Vesa
Määttä,
dosentti Eino
Ketola, professorit Kari
Hokkanen
ja Martti
Häikiö
seminaarissa
20.11.2017. –
Kuva Matti
Latvala.

Kahtiajaosta aseelliseen
konfliktiin

^ Vapaussodan ja Itsenäisyyden
Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry:n pj.
Tapani Tikkala piti avauspuheenvuoron
juhlaseminaarissa 27.1. – Kuva Vesa Määttä.

^ Juhlaseminaari veti noin
400 kuulijaa
Kampustaloon.
– Kuva Vesa
Määttä.
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Lauantain juhlaseminaari oli jatkoa
seminaareille 20. marraskuuta ja
17. maaliskuuta 2017, joista viimeksi
mainitusta voi lukea Vapaussoturilehdestä 2/2017. Marraskuun seminaarin asiantuntijat olivat professori
Martti Häikiö, professori Kari Hokkanen, dosentti Eino Ketola ja FT Vesa
Määttä, joka toimi myös seminaarin
puheenjohtajana. Tuolloin käsiteltiin
Venäjän lokakuun vallankumouksen
vaikutusta Suomen sisäiseen tilaan
sekä kansakuntamme kahtiajakoon
matkalla itsenäisyysjulistukseen 6.
joulukuuta 1917.
Juhlaseminaari puolestaan keskittyi Suomen ajautumiseen sisäiseen

aseelliseen konfliktiin tammikuussa
1918. Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Tapani Tikkala: – Juuri näihin
aikoihin sata vuotta sitten, Helsingin työväentalon tiloissa punakaarti
maalasi myrskylyhdyn lasia punaiseksi ja öljysäiliötä täytettiin. Toisaalla kolme senaattoria pakkasi matkalaukkujaan…
Juhlaseminaarin asiantuntijoista
professori Martti Häikiö painotti, että
punaisten kapina kytkeytyi keskeisesti marraskuun 1917 tapahtumiin,
jolloin oli tehty niin sanottu harjoitusvallankumous eli poliittisen yleislakon puitteissa Helsinki oli miehitetty ja vallankumoushallitus asetettu…
Häikiön jälkeen puhui FT Kati
Katajisto painottaen suomalaisten
kykyä rakentaa demokratiaa etenkin
paikallisella tasolla lähes saman tien
kansaa repineen aseellisen konfliktin jälkeen. Eversti evp Jorma Jokisalo
puolestaan vei kuulijat vapaussodan
alkuvaiheen ratkaisuihin ja tapahtumiin sotilaallisesta näkökulmasta
tarkasteltuna ja muun muassa kattavasti vertaili sodan osapuolien vahvuuksia sekä heikkouksia.
Asiantuntijapuheenvuorojen jäl
keen oli paneelikeskustelu ”Vapaussodasta ja vallankumouksesta
sisällissotaan”. Paneelin avauspuheenvuoron piti professori Kari Hokkanen: – Vuoteen 1918 sisältyy Suomen kansan suurin murhenäytelmä,
jos kohta myös välttämätön vaihe itsenäistymisen tiellä… Avauspuheenvuoron jälkeen Hokkanen ja muut

Seinäjoella ……………………………………
^ FT Kati Katajisto,
professori Kari
Hokkanen, professori
Martti Häikiö ja eversti
evp Jorma Jokisalo
juhlaseminaarin
paneelikeskustelussa. –
Kuva Matti Latvala.
^ Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
eversti evp Jorma
Jokisalo esitti tervehdyssanat päiväjuhlassa. – Kuva Jari Asu.
asiantuntijat sekä yleisö osallistuivat
keskusteluun, jota käytiin vilkkaasti.
Etenkin näkemykset sodan nimistä
kirvoittivat yleisökommentteja.
Seminaarin puheenjohtajana toimi FT Vesa Määttä, joka mm. kertoi
eteläpohjalaisten keskuudessa esiintyneistä tuntemuksista Tammisunnuntain tapahtumien puitteissa.

”Sorron alta vapaaksi
demokratiaksi”
Seinäjoki Areenaan rakennettu näyttämö ja kulissit mahdollistivat kansainvälisen tason puitteet lauantain
juhlakonsertille ja sunnuntain päiväjuhlalle, jonka teema oli ”Sorron
alta vapaaksi demokratiaksi – Suomi
itsenäiseksi valtioksi”. Juhlakonsertin
musiikkiesityksistä vastasivat Laivaston soittokunta musiikkikomentajakapteeni Petri Junnan johdolla sekä

Kaaderilaulajat, jota johti everstiluutnantti Matti Orlamo. Laivaston soittokunta esiintyi myös päiväjuhlassa.
Päiväjuhla oli tarkoituksella suunniteltu sellaiseksi, että puheita oli
kaksi: tervehdyssanat esitti juhlatoimikunnan puheenjohtaja eversti
evp Jorma Jokisalo, ja valtioneuvoston tervehdyksen lausui sisäministeri Paula Risikko. Tervehdysten jälkeen
esiintyi kansainvälisesti palkittu sopraano Liisa-Maija Koskela.
Juhlan näytelmäosuudesta vastasi
kuuteen kohtaukseen jaettu kuvaelma, joka kertoi tapahtumista ja mielialoista Etelä-Pohjanmaalla vuosina
1914–1917. Viimeisessä näytöksessä
tuotiin esille nykyajan nuorison näkemyksiä sadan vuoden takaisista
tapahtumista. Kuvaelman välissä
esitettiin Antti Tuurin käsikirjoittama draamadokumentti ”Tammisunnuntai 1918”. Monet mielet herkistyi-

vät myös juhlan loppupuolella, kun
Tanssiopisto Miloffin tytöt tanssivat
Laivaston soittokunnan soittaessa
Jean Sibeliuksen sävellystä Finlandia.
Tilaisuus päättyi Maamme lauluun.

Kultakirjaimin pohjalaisten
tuntoihin
Päiväjuhlassa esittämässään tervehdyksessä puheenjohtaja Jorma Jokisalo muistutti historiaamme ja suomalaisten tuntoihin jääneistä synkeistä
muistoista, mutta kaikesta huolimatta kuljettu polku on taannut kansakunnalle todellisen itsenäisyyden.
Jokisalo myös toi viestin 99 vuoden takaa, jolloin Vasabladetiin kirjoitettiin näin: ”Tammisunnuntai on
kirjoitettu kultakirjaimin pohjalaisten
tuntoihin.” – Tätä johtoajatusta olemme juhlamme valmisteluissa halunneet seurata, korosti Jokisalo ja jatkoi:

^ Lauantain
juhlakonsertti oli
Seinäjoki
Areenassa, jossa
esiintyivät
Laivaston
Soittokunta ja
Kaaderikuoro. –
Kuva Vesa
Määttä.
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Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla
– Sata vuotta sitten Etelä-Pohjanmaa
oli valmis nousemaan taistoon oikeaksi kokemansa asian puolesta,
taisteluun itsenäisessä maassa laittomasti olevaa Venäjän sotaväkeä
vastaan, ja palauttamaan maahan
laillisen järjestyksen. Eteläpohjalaiset
suojeluskuntalaiset toteuttivat sen,
mitä sotilasjohto heiltä edellytti 27. ja
28. tammikuuta 1918. Venäläisjoukkojen vastarinta kukistettiin Lapualla, Seinäjoella, Ylistarossa, Laihialla ja
pari päivää myöhemmin Ilmajoella.
Vaasan olivat vapauttaneet rannikon
ruotsinkieliset suojeluskunnat.
Toinen Jokisalon juhlassa välittämä viesti on myös lähes sadan vuoden
takaa ja vapaussodan ylipäälliköltä Mannerheimilta: ”Aikana jolloin
Isänmaa oli häviön partaalla, vei
kohtalo minut Pohjanmaan lumisille
lakeuksille. Täällä asuivat ne miehet,
joilla sydän oli pakoillaan, joiden vapaudenkaipuusta ja voimasta monet
vanhat taistelumme kertovat…”

Suuri merkitys
Pohjanmaalla
Valtioneuvoston tervehdyksen päivä-

^ Miloffin Tanssiopiston tytöt esiintyivät päiväjuhlan loppupuolella. – Kuva Jari Asu.
juhlassa esittänyt sisäministeri Paula
Risikko painotti Tammisunnuntain
merkitystä: – Päivälleen sata vuotta sitten, aamuyön tunteina suojeluskuntalaiset täällä Pohjanmaalla
alkoivat riisua venäläistä sotaväkeä

^ Päiväjuhlan ohjelmaa seurasi yli 1300 katsojaa. – Kuva Vesa Määttä.
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aseista. Käskyn he olivat saaneet ylipäällikkö Mannerheimilta. Tuolloin
Pohjanmaalla oli venäläisiä sotilaita
noin 5000. Tuosta tammikuun sunnuntaista 1918 alkoi juuri itsenäistyneen Suomen vapaussota, joka

Seinäjoella ……………………………………

^ Sisäministeri Paula Risikko
lausui valtioneuvoston tervehdyksen
päiväjuhlassa. – Kuva Vesa Määttä.
päättyi neljän kuukauden kuluttua
toukokuun puolivälissä. Tammisunnuntain merkitys Pohjanmaalla on
aina ollut suuri.
Sisäministeri Risikko totesi, että
sata vuotta sitten Suomi oli kyllä itsenäistynyt, mutta nuoren tasavallan
tilanteessa ei ollut juurikaan aihetta
juhlaan: – Kansa oli jakautunut kahtia,
venäläistä sotaväkeä oli maassamme
tuhansittain, elintarvikkeista oli pulaa ja maamme olot olivat monella
tavalla järjestelemättä. Tilanne kärjistyi pahimmalla mahdollisella tavalla
johtaen suomalaiset taistelemaan
toisiaan vastaan. Kuten tasavallan
presidentti Sauli Niinistö totesi uudenvuodenpuheessa: ”Ensin tapahtui parasta ja sitten seurasi pahinta.”
Sodan seurauksena Venäjän valtakausi Suomessa päättyi ja itsenäisyys
vahvistui. Sota oli Suomen historian
merkittävimpiä katastrofeja.
Risikko toi esille myös puolustusvoimien satavuotisjuhlinnat tänä
vuonna ja merkittävän päivämäärän: – Vuoden 1918 alun uhkaavissa
tunnelmissa senaatin sisäasiain toimikunta julisti 25. tammikuuta suojeluskunnat hallituksen joukoiksi,
joiden tehtävänä oli yksinomaan järjestyksen ylläpitäminen ja epäjärjestyksen estäminen.

S

einäjoki Areenassa päiväjuhlan yhteydessä esitetty dokumenttielokuva ”Tammisunnuntai 1918” taustoittaa tammisunnuntaihin johtaneita syitä ja ristiriitoja. Se kytkee paikalliset
tapahtumat juuri itsenäistyneen Suomen paineisiin ja kahden vallankumouksen heikentämän Venäjän sekasortoon.
Dokumenttielokuva tuo päivänvaloon itsenäisyyden alkuaikojen
tapahtumat, joista on pitkään vaiettu. Elokuvan ohjasi Ilkka Vanne,
käsikirjoitti Antti Tuuri ja tuotti Marko Röhr.

Vesa Määttä
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Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla

Ylistaron junankaatopaikalla

Y
^ Junankaatopaikan muistomerkillä 28.1.2018 kello 2.15 kunniavartiossa
Ylistaron kerhojen puheenjohtajat yliluutnantti Raimo Rintamäki (oikealla
muistomerkistä katsoen) sekä alikersantti Jarkko Loukola. – Kuva Risto Lauhanen.

lipäällikkö Mannerheim antoi
vapaussodan ensimmäisen
päiväkäskyn eli taistelusuunnitelman Lapuan, Seinäjoen,
Ilmajoen, Vaasan ja Ylistaron
venäläisten varuskuntien aseistariisumiseksi 28.1.1918. Tuolloin yöllä
kello 12 piti katkaista viestiyhteydet,
yöllä kello 2:een mennessä oli katkaistava rautatie ja kello 3:een mennessä aloitettava hyökkäykset.
Axel Bergman ja luutnantti Wikberg panivat käskyn toimeen Peränevalla noin 7,5 kilometrin päässä
Ylistarosta Seinäjoelle ja Munakkaan
päin. Matti Hirvilammi johti myös
operaatiota. Postijuna ei ollut vielä
tullut eikä sen uskottu enää saapuvankaan. Mutta sotilasjunan sijaan

^ Junankaatopaikalla valmiina seppeleen laskuun. Eversti evp Jorma Jokisalon vasemmalla puolella seppeleen kanssa
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tikkala. – Kuva Jari Asu.
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Seinäjoella ……………………………………

suistettiin sittenkin postijuna kiskoilta 28.1.1918 kello 2.30 yöllä. Turmassa
menehtyivät veturinkuljettaja Erik
Bertlin ja veturinlämmittäjä Otto Merisaari.
Junankaatoon ja Ylistaron Tiilitehtaan omistajasukuun kuulunut tohtori Axel Bergman liitetään Ylistaron
Tehtaanmäen historiaan. Axel Bergman oli yliopistomies ja aktivisti, joka
oli osaltaan perustamassa Vimpelin
sotakoulua eli RUK:ta sekä Vöyrin sotakoulua eli kanta-aliupseerikoulua.
Ylistarolainen vapaussoturi Bergman
loi siis myös itsenäisen Suomen puolustusvoimia.

100 vuotta myöhemmin
Vapaussodan ja Itsenäisyyden EteläPohjanmaan Perinneyhdistys ry:n
tiedottaja Risto Lauhanen huomasi,
että olisi hienoa, jos myös Ylistaron

^ Turmassa menehtyneet lämmittäjä Otto Merisaari (vas.) ja veturinkuljettaja
Erik Bertlin. – Kuvat Kansallisarkisto.
tapahtumia muistettaisiin valtakunnallisen Tammisunnuntain 100-vuotisjuhlien yhteydessä. Koska kappeliseurakuntien juhlallisuudet menivät
osin päällekkäin Seinäjoen pääjuhlallisuuksien kanssa, todettiin että yöllä
olisi aikaa laskea junankaatopaikalle
havuseppele vapaussoturien muistoksi.
Tammisunnuntain ja vapausso-

dan alkamisen 100-vuotisjuhlan
toimikunta järjesti seppeleenlaskun
Ylistaron Peränevän junankaatopaikalla 28.1.2018 kello 2.30 yöllä eli 100
vuotta h-hetken jälkeen: eversti evp
Jorma Jokisalo piti muistopuheen,
jossa hän tapahtumien kuvauksen
lomassa julisti vapaussotureiksi junankaadossa edesmenneet Bertlinin
ja Merisaaren.
Risto Lauhanen

^ Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneryhdistys ry laski Tammisunnuntaina 2018 Vaasan vanhalla
hautausmaalla seppeleet Ylistaron junankaadon yhteydessä kuolleiden veturinkuljettaja Erik Bertlinin ja veturin lämmittäjä
Otto Merisaaren haudoille. – Kuvat Tapani Tikkala.
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Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla

Kunnianosoituksia

Kuvat Vesa Määttä.

^ Isänmaan vapauden puolesta vapaaehtoisina
taistelleille.

^ Mannerheim-patsaalla.

^ Isänmaan vapauden puolesta kaatuneille.
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^ Vakaumuksensa puolesta henkensä antaneille.

^ Rukoilevan sotilaan muistomerkillä.

Seinäjoella ……………………………………

^ Standaarit, Siniset Ristit ja kirjat (”Asevelvollisten
vapaussota”) on ojennettu Seinäjoen kaupungin
vastaanotolla Törnävän kartanossa 27.1. Vasemmalta
Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio,
sisäministeri Paula Risikko, Vapaussodan Perinneliiton
pj. Kalervo Sipi ja Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma
Rasinmäki. – Kuva Vesa Määttä.

^ Kampustalolla 2017–2018 järjestettyjen kolmen seminaarin
asiantuntijat professorit Kari Hokkanen ja Martti Häikiö Seinäjoen
kaupungin vastaanotolla Törnävän kartanossa 27.1. – Kuva Vesa Määttä.

^ Lapuan
hiippakunnan piispa
Simo Peura piti
saarnan sunnuntain
Juhlamessussa. –
Kuva Vesa Määttä.

^ Eversti evp Jorma Jokisalo oli monessa mukana myös
Tammisunnuntain
muistojuhlaviikonlopun tapahtumissa.
Kuvassa hän antaa
ohjeita seppeleenlaskussa Törnävän
hautausmaalla 28.1. –
Kuva Vesa Määttä.
^ Tammisunnuntain
100-vuotismuistojuhlien
seppeleet teki Jaana
Bauer puolisonsa Janne
Bauerin kanssa. Jaana
on vapaussoturi Herman
Kyntäjän pojan tytär. –
Kuva Margit Ristimäki.
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Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla

Mannerheimmenu
Seinäjoella

S

uomen vapaussodan ylipäällikkö, kenraali Gustaf
Mannerheim piti tammihelmikuussa 1918 liikkuvaa
päämajajunaa
Seinäjoen
asemalla noin seitsemän viikon ajan.
Hän ruokaili Seinäjoella esikuntineen
rakennuksessa, jossa nykyisin toimii
Hotelli-Ravintola Alma. Aiemmin rakennus toimi venäläisten upseerien
ruokapaikkana.
Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlankin merkeissä päätti
alan perinneväki ehdottaa Mannerheim-menun laatimista Seinäjoen
ammattikorkeakoululle (SeAMK) restonomialan opinnäytetyön aiheeksi. Haasteen otti vastaan SeAMKin
Ruoka-yksikön
restonomiopiskelija Emma Malli. Suunnitellessaan
Mannerheim-menuta Malli hyödynsi
muun muassa Mannerheimia koskevia historia- ja keittokirjoja. Oma
haasteensa oli muokata sota-ajan
reseptit ja ruoanvalmistusprosessit
nykyaikaiseen ravintolakeittiöön.
Emma Mallin opinnäytetyön lopputuotos jää Hotelli-Ravintola Almassa elämään ja tukemaan Seinäjoen ruokamatkailua ja -elämyksiä sekä
vapaussodan 1918 päämajaperinteitä.
Emma Mallin työtä ohjasi lehtori
Eliisa Ylinen. Työelämän kommentoijina ja ”tilaajina” ovat toimineet
Vapaussodan ja Itsenäisyyden EteläPohjanmaan Perinneyhdistyksestä
puheenjohtaja, eversti evp Jorma Jokisalo sekä mainitusta yhdistyksestä
ja Mannerheimin perinneseurasta Juha Levonen ja Risto Lauhanen. Heidi
Ylikoski edusti varsinaista käytännön
tilaajaa ja Hotelli-Ravintola Almaa
projektissa.
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^ Kenraali Mannerheim 1918 englantilaisen Cooperin
suunnittelemassa ja Vaasan verkatehtaan valmistamassa
kuvakudoksessa (omistaja Margit Ristimäki). – Kuva Risto
Lauhanen.
Mannerheimin sotapäämaja
Seinäjoella 1918: teemamenu
Hotelli-Ravintola Alma
Marskin ryyppy tai Louhisaaren juoma
Lohiseljankaa tai
herkkusieniseljankaa
Sipulista lammaspaistia tai
täytettyjä tomaatteja
duchesse-perunoita & paistettua kaalia
suklaakakkua
kahvia tai teetä
konjakkia tai likööriä
Emma Malli, Risto Lauhanen ja Eliisa Ylinen
SeAMK Ruoka-yksikkö

^ Tammisunnuntain juhla Tampereen
tuomiokirkossa oli Vapaussodan 100-vuotismuistovuonna tavanomaista juhlavampi ja
juhlaväkeä oli lähes 500 henkilöä. Juhlapuheen piti piispa emeritus Juha Pihkala.
Musiikkia esittivät Ilmavoimien soittokunta
sekä kirkon omat toimijat urkuri Riikka Viljakainen ja kanttori Tuomas Laatu. Mahtavasta kuoro-osuudesta vastasivat Poikakuoro
Pirkanpojat ja Mieskuoro Kelot. Kolehdin
tuotto ohjattiin Tarton Suomen-poikien ja
Pirkanmaan sotaveteraanien huoltotyöhön.
– Kuva ja teksti Markku Rauhalahti.

^ Sastamalan Vammalassa
Tammisunnuntaita vietettiin
perinteisin menoin. Juhlajumalanpalvelus pidettiin Tyrvään kirkossa,
jonka jälkeen oli seppeleenlasku
Vapaussoturien muistomerkille.
Etappijuhla oli srk-talolla, jossa
juhlapuheen piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto.
Seppeleenlaskussa evl. Markku Esko
ja Ulla Yli-Hongisto, Suomen lippu
Pekka Maaranen ja VIP-lippu Pekka
Salonen, airuet Esko ja Esa Mäkipää.
– Kuva Jaakko Lampimäki.

^ Opetusneuvos Sakari Viinikainen sai Asekätkentämitalin
Matti Mikkoselta (oikealla) kiitokseksi esitelmästä Kouvolan
Upseerikerholla Tammisunnuntaina 28.1.2018. Esitelmän aihe
oli ”Suojeluskuntalaiset Savon radan lukkona 1918. Suojeluskuntien syntyvaihe ennen sotaa 1918”. Ennen esitelmää kello
12 Vapaussotien Kymenlaakson Perinneyhdistys ry:n pj. Matti
Mikkonen, varapj. Tapio Kilpi ja hallituksen jäsen Lasse Mäkelä
laskivat perinteisen seppeleen Itsenäisyyspatsaalle. Tälläkin
kertaa kunniavartiossa patsaalla olleet Juha Mäntynen ja Timo
Viantie palkittiin Sinisillä Risteillä.

^ Turussa Hamburger Börsin Jugendsalissa järjestettyä Tammisunnuntain
juhlaa edelsivät jumalanpalvelus Turun Tuomiokirkossa sekä seppeleenlasku
vapaussoturien sankarihaudalla. – Venäjän Suomeen sijoitetun 42. armeijakunnan esikunta julisti 29.1.1918 olevansa sotajalalla Suomen valkokaarteja vastaan.
Sotaväkeä ei vedetty pois Suomesta edes saksalaisten kanssa Brest-Litovskissa
3.3.1918 solmitun rauhan jälkeen, vaikka sopimuksessa näin oli luvattu, totesi
Vapaussodan Varsinais-Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Timo Mäki tervehdyssanoissaan. Tätä sotatilaa ei jostain syystä muisteta. Sota päättyi vasta
Tartossa solmittuun rauhaan 14.10.1920! Juhlapuheen piti vara-amiraali Veijo
Taipalus, ja musiikista vastasivat Kannelkuoro sekä Maarian VPK:n soittokunta. – Teksti ja kuva Kari Nummila.
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Pettymys oli suuri
– vastapuolella suomalaisiakin

E

telä-Pohjanmaalla Suomen
laillisen hallituksen joukkojen Tammisunnuntaina 1918
aloittama venäläissotilaiden
aseistariisunta
onnistui
pääasiassa verettömästi, mutta paikoin oli syntynyt taistelutoimintaa.
Esimerkiksi Laihialla käydyssä kahakassa kuoli viisi paikallista suojeluskuntalaista. Siellä ammuttiin sodan
ensimmäiset laukaukset illalla 27.
tammikuuta. Eteläpohjalaiset olivat
lähteneet vapauttamaan Suomea
Venäjän joukoista, mutta tiesivät jo
sodan alusta lähtien taistelevansa
myös oman maan kapinaan nousseita kansalaisia vastaan.

Lapualaisjoukoissa
Venäjän armeijassa everstiksi ylennyt Paul von Gerich oli asettunut
joulukuun lopussa 1917 Vaasaan rakentamaan suojeluskuntapiiriä. Vapaussodan alussa von Gerich johti
aseistariisumisen Lapualla ja Seinäjoella. Hän oli etenkin lapualaistaistelijoiden ja heidän johtajansa Lapuan
suojelukunnan päällikön Matti Laurila vanhemman (isä-Laurila) mieleen.
Kun von Gerich tapasi heitä reilua
vuorokautta ennen aseistariisuntaa,
hänen puheensa osui suoraan miesten sydämeen: ”Hyve ilta, pojat. Nyt
saatte tapella, pojat…”
Lapuan suojeluskunnan mukana
taistelleen Yrjö Sakari Södermanin

muistiinpanoissa tammikuun 31. päivään 1918 liittyen mainitaan seuraavaa: ”Nyt vasta oli myös selvillä, että
tämä meidän taistelumme ei olekaan
yksin ryssiä vastaan, vaan että se on
samalla taistelua laillisen eduskunnan valitseman hallituksen puolesta
kotimaista bolshevismia vastaan.
Apeaksi painui monen mieli, kun
saimme tietää, että osa Suomen kansaa on mennyt niin pitkälle, että on
yhtynyt vanhojen verivihollistemme
kanssa ja ase kädessä noussut niitä
vastaan, jotka ovat aikoneet nämä
karkoittaa sinne ’suureen isänmaahan’, josta ovat tänne tulleetkin.”
Vapaussodan ensimmäisinä päivinä laaditussa Lapuan poikien sotamarssin sanoissa paljastuu myös
käsitys siitä, keitä viholliset olivat:
”Suojeluskunnat Suomenmaassa järjestystä vaatii, kaikki ryssät maasta
pois ja alas punakaarti – –.”

”Ilkan” sivuilla – Laurilan
kirjeissä
Etelä-Pohjanmaalla ilmestyvän Ilkan
sivuilta maakunnan väki sai lukea 2.
helmikuuta 1918 muun muassa seuraavaa: ”Helsingissä on sosialidemokratisen puolueen johto anarkistisen
punakaartilaisjärjestöjen avulla ryhtynyt mitä rikollisimpiin toimiin. Aseellisella väkivallalla on Suomen Eduskunta ja sen asettama hallitus estetty
toimimasta. Väkivaltaista vallankaap-

^ Eversti (kuvassa kenraaliluutnantti)
Paul von Gerich (1873–1951) johti aseistariisumisen Lapualla ja Seinäjoella.

pausta yritetään. Kansakunnan itsemääräämisoikeus uhataan hävittää.
Tämä teko suoritetaan maahamme
sijoitetun venäläisen sotaväen avulla.”
Isä-Laurila kohtasi joukkoineen
venäläisiä sotilaita sekä suomalaisia punakaartilaisia Vilppulassa 2.
helmikuuta 1918. Kotiväelle kirjoittamassa kirjeessä hän lisäksi kertoi
vihollisia olleen 50 vaunua eli noin
2000 miestä, mutta lapualaisten lukumääräksi jäi 100. Kaikki viholliset
onnistuttiin ajamaan pakoon, eikä
omien joukosta kukaan haavoittunut
tai kaatunut. Laurilan kaulaa tosin oli
luoti ”raapaissut”.
Kirjeessä – päivätty 14. helmikuuta – omaisilleen Isä-Laurila kertoi
olleensa jo neljässä taistelussa, joista
kaikista selvisi voittajana. Edellisenä
päivänä Pekkalassa ”hyökkääjänä oli
punakaarti joitten joukossa oli matruusia ja jalkaväen ryssiä”.
Vesa Määttä

^ Lapuan suojeluskunta lähdössä
rintamalle 1918. IsäLaurila äärimmäisenä vasemmalla. Eteläpohjalaiset tiesivät jo
vapaussodan alusta
lähtien taistelevansa
myös oman maan
kapinaan nousseita
kansalaisia vastaan.
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Pohjanmaan vapaussota
alkoi Laihian Hulmilla

Kuvat Tapani Tikkala.

P

ohjanmaalla
vapaussota
aloitettiin Laihian Hulmilla,
siellä kaatuivat myös ensimmäiset suojeluskuntalaiset
ja Laihialla 9. helmikuuta
pidetyt sankarihautajaiset olivat
maakunnan ensimmäiset.
1937 ilmestyneessä kirjassa ”Lakeus ja sen lapset – Etelä-Pohjanmaan
suojeluskuntapiirin 20-vuotisjulkaisu” olleen virheellisen tiedon mukaan
jäi elämään käsitys, että laihialaiset
olisivat aloittaneet tammisunnuntaina venäläisten aseistariisunnan
omalla luvalla ja ennen aikojaan. Hulmin kasarmille hyökättiin ylijohdon
käskyä noudattaen illalla 27. tammikuuta 1918 jääkäri Viljo Laakson johdolla. Muissa Pohjanmaan pitäjissä
aseistariisunta aloitettiin vasta seuraavana yönä, myöhemmin Tammisunnuntaiksi kutsuttuna tammikuun
28. päivänä 1918.

Ensimmäinen hyökkäys
Hulmin kasarmit valmistuivat kesällä 1882 Suomen 3. Vaasan tarkka-

ampujapataljoonan kymmenennen
reservikomppanian käyttöön ja olivat
tyhjinä vuodesta 1902 lähtien, kunnes syksyllä 1917 Venäjän armeijan 60
ukrainalaista rakuunaa majoitettiin
niihin. Toinen puoli eskadroonasta
sijoitettiin Vähänkyrön kirkonkylään. Kolme upseeria majaili Potilan
kylässä Luomarinnan ja Karin maataloissa.
Laihian palokunta perustettiin
kunnanvaltuuston
kokouksessa
22.10.1917. Suojeluskunnan päälliköksi valittiin talonpoika Matti Similä
Kumarlankylästä, jolla ei ollut aikaisempaa sotilaskoulutusta.
Jääkäri Viljo Laakso palasi Suomeen aselaiva Equityn mukana lokakuun viimeisenä päivänä 1917. Laihialle hän saapui 10.1.1918 ja järjesti
harjoituksia pääasiassa Perälän ja
Kirkonkylän alueella. Laakso muisteli
1936, että tammikuun loppupuolella
hänellä oli reilusti toista sataa miestä
kirjoilla, joista jokainen osasi käyttää
jotenkuten asetta, liikkua ryhmän
puitteissa ketjussa ja käyttää jotenkin maastoa: ”Innostus kyllä korvasi

^ Hulmin kasarmirakennus, kuvattu 1920-luvulla.

^ Vaasan Rykmentin toisen
pataljoonan luutnantti Viljo Laakso ja
komppanian vääpeli Alfred Leskinen
Maarianhaminassa 16.6.1918.

puutteellisuudet, sillä laihialainenkin
kyllä tuntui kuuluvan lakeuden kansaan.”
Laihian suojeluskunta sai tammikuun 27. päivänä kello 14 käskyn
eversti Martin Wetzerin esikunnasta
Vaasasta, jonka mukaan laihialaisten
oli mentävä illalla pimeän tullen Vaasaan ja osallistuttava kaupungin valloitukseen. Menomatkalla suojeluskunnan tuli riisua Hulmin kasarmiin
majoitetut rakuunat aseista. Käskyä
kuitenkin muutettiin pian, ja sen mukaan Laihian suojeluskuntalaisten
oli oltava jo kello 19 Hulmilla, otetta1/18 | vapaussoturi | 17

^ Vangitulta
venäläiseltä
sotilaalta Laihian
Nuorisoliiton
talolle Jakkulaan
pudonnut nappi,
koko 25 mm.
va ryssien aseet ja saavuttava klo 23
Vanhaan Vaasaan. Jääkäri Laakson
suunnittelema maastotiedustelu jäi
tekemättä. Valtausjoukolla oli aseinaan 35 kivääriä, muutamia käsiaseita ja joitakin metsästysaseita. Niiden
arveltiin riittävän, koska uskottiin,
etteivät venäläiset tekisi vastarintaa.
27.1.1918 oli leuto talvipäivä. Päivällä oli sataa tihuutellut ja illalla taivas oli pilvessä. Kasarmien ympärille
oli saapunut noin 200 laihialaista.
Aseistariisunta suunniteltiin tapahtuvan siten, että venäläisten kasarmin ja upseerien asuntojen väliltä
katkaistaan puhelinyhteys ja upseerit
pidätetään. Sen jälkeen oli tarkoitus
mennä kasarmille ja vaatia miehistöä
antautumaan.
Matti Similän johdolla kymmenen
miestä tunkeutui maanviljelijä Juho
Karin taloon Potilan kylässä, josta
he ottivat talossa majailleet ratsumestarin ja vänrikin vangeiksi. Talon
yläeteisessä ammuttiin vapaussodan
ensimmäinen laukaus, kun erään
miehen revolveri laukesi vahingossa
ja luoti osui eteisen kattoon.
Hulmin valtaus päästiin aloittamaan käskettyä aloitusaikaa myöhemmin. Suojeluskunta asettui ketjuun Laihian joen töyrääseen. Viljo
Laakso ja opettaja Mikko Tuokko
lähtivät kasarmille. He ottivat portilta kaksi vartiosotilasta vangiksi ja
esittivät venäläisille antautumisvaatimuksen kasarmissa olleen suomea
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^ Vangitut venäläiset sotilaat vartijoineen Laihian Nuorisoliiton pihamaalla
Jakkulassa 28.1.1918.
osaavan vääpelin välityksellä. Neuvottelun aikana joku ketjussa olijoista
laukaisi kiväärinsä ja kaikki laihialaiset alkoivat ampumaan samaa kasarmia, jossa neuvottelijat olivat. Laakso
juoksi ulos ja sai karjuttua tulituksen lakkaamaan. Samalla venäläiset
juoksivat ulos ja aloittivat hyökkäyksen. Suojeluskunnan kintereillä olleet syrjästäkatsojat lähtivät pakoon,
samoin aseettomat suojeluskuntalaiset. Patruunansa loppuun ampuneet
suojeluskuntalaiset vetäytyivät jokea
pitkin Potilan kylään päin. Huomattuaan loppujenkin suojeluskuntalaisten peräytyvän, seurasivat venäläiset
kasarmialueelta ns. Pukkisillalle
saakka, jonka alta he tapasivat suojeluskuntalaisia, joista neljä ammuttiin ja pisteltiin kuoliaiksi. Yksi pääsi
haavoittuneena pakoon, mutta kuoli
kolme päivää myöhemmin Vaasan
lääninsairaalassa.
Hulmin taistelussa kaatuivat nahkuri Juho Valo (s. 1870), talollisen poika Juho Filppula (s. 1884), talollisen
poika Iivari Mäkelä (s. 1897), renki
Uuno Koivuniemi (s. 1899) ja talollisen poika Jussi Havusela (s. 1902).
Kaikkiaan vapaussodassa kaatui 23
laihialaista ja myöhemmin vielä kaksi
heimosodissa.

Toinen hyökkäys
Isokyröläisten apua odotellessa puhelinyhteys kytkettiin jälleen kasarmille ja sotilaita vaadittiin antautumaan. He eivät luvanneet antautua
taistelutta. Uusi hyökkäys aloitettiin
kello 23 noin 80 suojeluskuntalaisen
vahvuisella osastolla. Silloin suuri osa

venäläisistä satuloi hevosensa ja pakeni Mustasaareen päin. Loput 28 rakuunaa vangittiin joko kasarmilla tai
maantiellä heidän palatessaan tanssiaisista. Venäläiset eivät siis ryhtyneet
lainkaan vastarintaan. Mustasaaren
suojeluskunta kohtasi karanneet venäläiset ensin Tuovilan kivisillalla ja
sitten uudestaan Runsorin ja Vanhan
Vaasan välillä. Hulmilta paenneista
venäläisistä rakuunoista kaatui suurin osa.
Epäonnistuneesta ensimmäisestä yrityksestä johtuen laihialaisten
aikataulu petti, ja he eivät osallistuneet lainkaan Vaasan valtaukseen, johon heidän piti osallistua luutnantti
Schaumanin johtaman kolmannen
kolonnan mukana Vanhan Vaasan
suunnasta.
15 minuuttia kestäneessä Hulmin kasarmin valtauksessa ei tullut
miestappioita. Sotasaaliiksi saatiin 30
hevosta, 70 kivääriä ja 30 000 patruunaa.
Vangiksi otetut venäläissotilaat
kuljetettiin Jakkulaan Laihian Nuorisoliiton talolle. Ainakin osa vartijoista
varustautui kirveellä, koska ampuma-aseita ei ollut. Sanomalehdessä
kuulutettu iltama jäi pitämättä, koska
nuorisoseurasta tuli vankila. Vangit
kuljetettiin kolmen päivän kuluttua
junalla Vaasaan 50 vartijan saattamana.
Hulmin valtausta seuraavina päivinä eräiden laihialaisten mielikuvitus viipyi vielä niin paljon viikonlopun tapahtumissa, että he näkivät
ratsumiesten ajavan villeinä pitkin
Laihian teitä ja aiheuttivat suojeluskunnalle turhia hälytyksiä.

^ Laihian kirkko täyttyi ääriään
myöden sankarihautajaisissa 9.2.1918.

Sankarihautajaiset 9.2.1918
Paikkakunnan talojen suojissa lepäsi
viiden sankarivainajan kylmenneet
ruumiit. He olivat uhranneet henkensä yhteisen asian eteen, joten
heidät oli saatettava haudan lepoon
tavanomaisesta poikkeavalla tavalla
järjestämällä yhteiset suuret sankarihautajaiset. Haluttiin osoittaa, että
paikkakunta ei unohtaisi heitä kuolemankaan jälkeen.
Laihian suojeluskunnan esikunta vastasi hautajaisten järjestelyistä.
Kokouksissa pohdittiin tilaisuuden
yksityiskohtia, mutta kun kyseessä
olivat pitkään aikaan ensimmäiset
sankarihautajaiset maakunnassa, ei
hautajaisten järjestelyistä ollut mitään esikuvia. Edellisistä Laihialla
pidetyistä sankarihautajaisista oli kulunut yli 200 vuotta, jolloin Napuen
taistelun 120:sta laihialaisuhrista 118
kätkettiin yhteishautaan silloisen
kirkon juurelle. Helmikuun 4. päivänä pidetyssä esikunnan kokouksessa
todettiin, että nimismies Korte oli tilannut hautajaisiin suojeluskunnan
seppeleen. Opettaja Tuokko sai tehtäväkseen miettiä seppelnauhoihin tulevat sanat ja ilmoittaa ne telefoonilla
Palmqvistin kukkakauppaan. Seuraavan päivän kokouksessa hyväksyttiin
värssy:
Vielä mainio Pohjan kansa
yhä on vanhassa voimassansa
Pojat sen voivat sodan tiellä
alttiiks´ henkensä antaa vielä!

Jotta mahdollisimman monet voisivat osallistua surujuhliin, ilmoitti
säästöpankki pitävänsä konttorinsa
suljettuna hautajaispäivänä. Suojeluskunnan esikunta oli kokoontunut
päivittäin, mutta nyt se piti vapaata.
Se esitti myös Vaasan esikunnalle
toivomuksen, että sinne lähetetyt
vartiomiehet pääsisivät sankarihautajaisten vuoksi lauantaiksi kotiin
Laihialle.
”Vaasa”-lehden uutisessa mainittiin: ”Avara on Laihian kirkko, silti
täytyi ison osan saattajista jäädä sen
ulkopuolelle. Kaksi tuntia kesti toimitus kirkossa. Kaikista Etelä-Pohjanmaan kunnista oli saapunut kansaa.”
Eri lähteiden mukaan sankarihautajaisiin osallistui noin 2500–3000 ihmistä. Pienessä pitäjässä se oli erittäin suuri määrä. Harvinaisen pitkät
surusaatot seurasivat vainajia heidän

viimeisellä matkallaan kodeistaan
kirkolle.
Suojeluskunta määräsi hautajaisten airueiksi Mikko Tuokon, K.V.
Kortteen, August Kangasmaan, Jalmari Kahran, August Panun, Mikko
Huhtamäen, Yrjö Ohlgrenin, Niilo
Malkamäen, Kalle Koskisen, Torsten
Michelsenin, Kalle Kallion ja August
Mukarin. Juhlamenojen ohjaajiksi valittiin Juho Ruuti ja M. Pohjola, jotka
kaikissa seuraavissakin hautajaisissa
olivat vastaavassa tehtävässä. Suojeluskunnan puolesta puhui opettaja
Tuokko ja seuraavilla kerroilla kunnallisneuvos Mikko Iipponen. Surujuhla oli voimakkaan isänmaallisuuden leimaama tilaisuus.
Sanomalehti ”Ilkka” kertoi sankarihautajaisista muutaman päivän
kuluttua:
”VAPAUSTAISTELUSSA
KAATUNEIDEN HAUTAUS LAIHIALLA tapahtui lauantaina helmikuun
9 päivänä kello 1 päivällä. Jo aamulla
alkoi sankkoja parvia Laihialta ja ympäristöstä kerääntyä Laihian nuorisoseurantalolle, jonne suojeluskunnan
toimesta oli järjestetty tarjoilua vieraille. Siellä annettiin miehille suojeluskunnan merkit käsivarteen ja

^ Laihian sankaripatsas
koristeltuna havuseppeleellä.
Muistomerkin muodostaa
kaksinkertaiselle jalustalle asetetut
kaksi pylvästä, niiden päällä oleva
palkki ja päätykolmio, joissa lukee
”Isänmaan puolesta 1918”. Aluksi
haudoilla oli valkoiset ristit,
muistolaatat on laitettu vasta toisen
maailmansodan jälkeen.
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^ Everstiluutnantti
Matti Laurila
on laskenut
seppeleen
juuri paljastetulle Hulmin
patsaalle
7.8.1938.
marssittiin, yhdistetty Laihian ja Kyrön torvisoittokunta etunenässä, kirkolle, jossa muodostettiin kunniakuja
kirkonsillalta kirkkoon. Kunniakujan
etupäässä oli kaksi leijonalippua,
joille kulkueen ohimennessä tehtiin
kunniaa.
Kunniakujaa myöten kannettiin
kirstut, yksi musta ja neljä valkoista,
joissa uinuvat vainajat vietiin ikäjärjestyksessä kirkkoon. Kulkueen edellä astuivat juhlamenojen ohjaajat ja
soittokunta surumarssia soittaen.
Arkkujen jälessä astuivat vainajain
omaiset, sitten suojeluskunta liput
etunenässä ja lopuksi yleisö. Kirkossa asettuivat kaikki heille määrätyille
paikoille.
Juhlamenot kirkossa muodostuivat mieltäylentäviksi. Laihian molemmat pastorit M.L. Saaninkoski ja
A.E. Paajanen puhuivat ja toimittivat
yhdessä hautaussiunauksen. Soittokunta soitteli, sekakööri lauloi ja
seppeleitä laskettaessa saatiin kuulla
useita puheita sankarien muistoksi.
Isonkyrön suojeluskunnan tervehdyksen toi ja seppeleen laski toimittaja Eino Kontsas, ylistarolaisten
opettaja Paavo Rautaruusu. Laihian
suojeluskunnan, Laihian kunnan,
eri kyläkuntien, omaisten y.m. puolesta laskettiin seppeleitä yhteensä
toistakymmentä. Kirkosta siirryttiin
kunniakujaa pitkin haudalle, joka oli
kaivettu vanhalle hautausmaalle kirkon viereen. Sinne laskettiin nuorena nukkuneet ja peitettiin Isänmaan
mullalla. Kunniaa osoittaen laukaistiin haudalla yhteislaukaus usealla
kiväärillä, pidettiin useita puheita,
joissa m.m. ilmoitettiin yhteisen
muistopatsasrahaston alullepanosta.”
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Sankaripatsaan paljastus
Laihian suojeluskunnan esikunnan
kokouksessa 6.10.1918 käsiteltiin piiriesikunnan esittämän sankaripatsaan hankkimista. Juho Ruuti ja M.
Pohjola valittiin selvittämään muistomerkkiasiaa sekä arkkitehtitoimistolta että kivenhakkaajilta. Lopulta
päädyttiin Matti Björklundin (Visanti) suunnittelemaan muistomerkkiin,
jonka nimi oli Iäisyyden portti. Patsas
paljastettiin 29.8.1920. Sanomalehdessä kerrottiin, että ”Eilen tapahtui
Laihialla sankaripatsaan paljastus.
Kirkonkellot soittivat. Juhlan alussa
tuotiin suojeluskunnan lippu patsaan
eteen ja asetettiin kunniavartio. Soittokunta esitti muutamia kappaleita.
Pastori Saaninkoski piti paljastuspuheen, jonka jälkeen vaate poistettiin
patsaan ympäriltä. Kun oli ammuttu
kolme kanuunanlaukausta, puhui
toimittaja Santeri Alkio. Lopuksi laulettiin virsi. Patsas on punertavasta
graniitista tehty iäisyyden porttia kuvailevan vertauskuvan mukaan.”

Hulmin muistomerkki
Hulmin valtausta muistettiin vuosittain eri tavoin. 27.1.1928 järjestettiin
Laihian valtauksen 10-vuotisjuhla.
Seuraavana päivänä Vaasassa vietettiin kaupungin valtauksen 10-vuotismuistoa suurin juhlallisuuksin,
jossa kunniavieraina olivat suojeluskuntain ylipäällikkö, kenraalimajuri
Lauri Malmberg ja esikuntapäällikkö,
eversti Väinö Palojärvi. Maaseudun
suojeluskunnat osallistuivat paraatiin lippuineen.
Kuvanveistäjä ja taidemaalari
Urho Kaarlo Lamminheimon suunnittelema vapaussodan alkamisen

muistomerkki pystytettiin Hulmin
kasarmien läheisyyteen silloisen
valtatien varteen. Patsas paljastettiin suurin juhlallisuuksin 7.8.1938
Hulmin puistossa. Sää oli kaunis ja
väkeä oli paikalla runsaasti, noin 1500
henkilöä. Vuosittain pidetty Laihian
päivän juhla oli yhdistetty samaan
tilaisuuteen. Paljastuspuheen piti
maanviljelijä Matti Similä. Juhlassa
puhuivat professori Aapeli Saarisalo
ja Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin piiripäällikkö, everstiluutnantti Matti Laurila. Paikalla oli myös
maaherra Jalo Lahdensuo. Ohjelmaa
oli erittäin paljon ja tilaisuudessa pidettiin kaksi väliaikaa. Sotilasparaati
pidettiin maantiellä.
Hulmin muistomerkissä lukee:
”Tällä paikalla alottivat Laihian miehet vapaussodan tammikuun 27 päivänä 1918” sekä toisella sivulla: ”Isänmaan vapauden puolesta kaatuivat
tässä Juho Valo, Juho Filppula, Iivari
Mäkelä, Uuno Koivuniemi, Jussi Havusela”.
”Suomen kuvalehdessä” 20.8.1938
julkaistun pienen uutisen mukaan
Hulmin patsas on erinomaisen kaunis ja lujaryhtinen.
Tapani Tikkala

^ Hulmin taistelun muistomerkki.
Muistomerkin etupuolella on teksti:
”Tällä paikalla alottivat Laihian miehet
vapaussodan tammikuun 27 päivänä
1918.”

Mannerheim
santarmien
käsissä
18.1.1918
^ Kenraali Mannerheim kuvattuna
neuvottelussa
vuonna 1918. – Kuva
Valpuri Theslöf.

V

alkoisen puolen vasta valittu
ylipäällikkö
Mannerheim
matkusti kauppias Gustav
Malmbergin nimellä yöpikajunalla Helsingistä Vaasaan
alkaakseen johtaa valkoista armeijaa.
Juna pysähtyi keskiyöllä noin puoleksi tunniksi Tampereen asemalla.
Venäläiset santarmit, kolme
miestä, tarkastivat junan ja tulivat
ensimmäisen luokan vaunuosastoon: Mannerheim torkkui ja kysyi
unisena venäjäksi, mitä he halusivat.
Tämä riitti herättämään santarmien
epäilyt: Miksi hän puhuu venäjää?
Mannerheim vastasi olevansa pietarsaarelainen kauppias ja osaavansa
useita kieliä. Vastaus ei tyydyttänyt
santarmeja. Mannerheim sai käskyn
lähteä heidän mukanaan esikuntaan.
Silloin paikalle saapui asemamies,
joka kierteli vaunuissa muun muassa keräämässä matkustajien jättämiä
Helsingin lehtiä muille luettavaksi.
Mannerheim käski asemamiehen
hakemaan asemapäällikön selvittämään tilannetta.
Asemapäällikkö ei ollut työvuorossa, ja paikalle saapui junanlähettäjänä toiminut vaarini Eino Lähteenmäki (1889–1978). Hän osasi venäjää
ja ryhtyi keskustelemaan Mannerheimin ja venäläisten kanssa. ”Miksi
te turhaan rettelöitte, matkustajan
passihan on kunnossa. Junan pitää
päästä lähtemään, että aikataulusta

ei myöhästytä”, sanoi vaarini venäläisille. Tämän jälkeen yksi heistä myönsi jurosti: ”Hyvä on, annetaan olla.”
Samassa juna vihelsi ja jatkoi matkaa,
santarmit poistuivat junasta.
Tapaus muistui vaarini mieleen
hänen lukiessaan Mannerheimin
muistelmia joululoman aikana 1951
kotonani Kajaanissa. Hän on juuri se neuvokas nuorukainen, josta
Mannerheim puhuu muistelmissaan (1. osa, s. 257). Tapaus oli jäänyt
mieleen muun muassa siksi, että
junanlähettäjä joutui harvoin menemään vaunuihin.
Mannerheim itse ei saanut tietää,
kuka hänet pelasti Tampereen asemalla, mutta Eino Lähteenmäki palkittiin 4.6.1952 Mannerheimin pelastamisesta 1. luokan vapaudenristillä
miekkoineen keltaisessa nauhassa.
Lisäksi Tampereen aseman rakennuksen sisäpuolen seinään on kiinnitetty reliefi kertomaan tapauksesta.
Pääosan elämästään Eino Lähteenmäki toimi matematiikan opettajana ja pitkään muun muassa Tampereen klassillisen lyseon rehtorina.
On tietysti sattumaa, että vaarini joutui tekemisiin Mannerheimin
kanssa. Liikkeellä kylläkin oli ollut

huhuja, joiden mukaan tärkeitä henkilöitä matkustaa lähiaikoina Helsingistä Pohjanmaalle. Oli kyllä luultu, että he käyttävät turvallisempia
ja hiljaisempia reittejä Satakunnan
kautta Vaasaan kuin pääyhteyttä eli
Pohjanmaan rataa Tampereen kautta.
Kyseessä on sinänsä pieni asia, mutta maamme historian kannalta se on
merkityksellinen. Jos venäläisille olisi
selvinnyt Mannerheimin todellinen
henkilöllisyys ja tuleva tehtävä, olisi hänen henkensä ollut vaarassa ja
Suomen historiaa kirjoitettu toisin.
Jopa väärennettyjen henkilöllisyyspapereiden käytöstä olisi silloisen
sotatilan vallitessa voinut seurata
kuolemantuomio.
Aaro Kemppainen
Kajaani

^ Eino Lähteenmäki (1889–
1978) toimi määrätietoisesti
ja itsevarmasti 18.1.1918, eikä
Mannerheimia vangittu.
1/18 | vapaussoturi | 21

H

^ Gustaf
Mannerheim
vuonna 1919.
– Kuva museovirasto.

Gustaf
Mannerheim
– Aristokraatti
sarkatakissa
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istorian professori Henrik
Meinanderin kirja ”Gustaf
Mannerheim – Aristokraatti sarkatakissa” vie lukijan
läpi marsalkka Mannerheimin elämän hänen lapsuudestaan
1860-luvulta aina hänen kuolemaansa 1950-luvulle. Elämäkerta kuvaa,
kuinka keisarilliseen Venäjään sitoutuneesta miehestä tuli dramaattisten
vaiheiden kautta sarkatakki-Suomen
elävä legenda.
Kirjassaan Meinander osaa sitoa
lukijaa innoittavalla tavalla Mannerheimin kylkeen mielenkiintoisia
yhteiskunnallisia ja historiallisia tapahtumia. Meinanderin kunnioitus
Mannerheimia kohtaan näkyy, mutta
kirjoittaja antaa myös sijaa kohteen
heikkouksille.
Gustaf Mannerheimia ohjasivat
niin sääty-yhteiskunnan kuin imperialismin arvot, ja myöhemmin ennen
kaikkea bolsevismin vastaisuus, mutta menestyäkseen itsenäistyneessä
Suomessa hänen oli mukauduttava
uuteen arvomaailmaan. Miten kaikki
tämä muokkasi Mannerheimin persoonallisuutta, näkemystä Suomen
asemasta Euroopassa ja työskentelyä
sodanjohtajana? Kirja kulkee sujuvasti, tapahtumat yksi toisensa jälkeen
limittyvät ja tuovat yllä esitettyyn
vastauksen.
Mannerheimin elämässä oli monia tärkeitä käännekohtia, jotka
siivittivät häntä eteenpäin niin henkilökohtaisessa elämässään kuin
urallaan. Seuraavassa muutama niistä, jotka on koottu niin kirjan pohjalta
kuin professori Meinanderia haastattelemalla.

Perhetragedia
”Kello ¼ yli 7 illalla Hélène sai terveen
pojan”, Louise von Julin raportoi lähisukulaiselleen osallistuttuaan tytärpuolensa kolmanteen synnytykseen
4. kesäkuuta 1867. Aatelissukuun syntynyt Gustaf sai elämälleen hyvät lähtökohdat, monin verroin paremmat
kuin monet aikalaisistaan, sillä juuri
tuohon aikaan runteli kansaamme
nälkävuodet. Niinpä monen köyhän
perheen pikkulapsen kohtalona oli
kuolla nälkään ja kulkutauteihin J.V.
Snellmanin hidastellessa ruoka-avun
pyytämisen kanssa, kunnes oli jo liian
myöhäistä.
Gustafin isä Carl Robert oli huikentelevainen uhkapeluri, ja perheen

taloustilannetta pahensivat hänen
epäonnistuneet investointinsa. Sekä
Carl Robertin että hänen puolisonsa
Hélènen omistamat perintötilat sulivat toinen toisensa jälkeen velkojen
maksuun.
Suurin ja kovin isku oli kuitenkin
se, että syksyllä 1879 vararikon tehnyt Carl Robert jätti puolisonsa sekä
lapsensa ja pakeni rakastajattarensa
Sofia Nordenstamin kanssa Pariisiin.
”Luonteelleen uskollisena hän ei
pannut tikkua ristiin jälkeensä jättämäänsä sekasotkun”, Meinander toteaa kirjassaan.
Vuotta myöhemmin meklarin nuija heilui taas ja koko perheen omaisuus pakkohuutokaupattiin. Juorut
Carl Robertin edesottamuksista Pariisissa kiisivät äiti Hélènen korviin,
ja pahoittivat hänen mielensä. Muutenkin koko tilanne aiheutti suurta
ahdistusta ja sosiaalista painetta perheen äidille.
Pakkohuutokaupasta ei kulunut
vuottakaan, kun lasten rakastama
Hélène haudattiin tammikuussa 1881
sydäntaudin jälkiseurauksiin. Surut ja
huolet olivat murtaneet hänen terveytensä. Tuhlaajaisä vaivautui sentään
puolisonsa hautajaisiin.

Chevalierkaartiin
Tragedia vaikutti siihen, että nuori Gustaf laitettiin kadettikouluun,
josta hänet tosin erotettiin. Omissa
muistelmissaan Mannerheim kertoo
lähdön tiukkakurisesta kadettikoulusta olleen hänelle helpotus. Mannerheim oppi täällä läksynsä, aika ei
siis ollut turha hänen elämässään.
Syksyllä 1890 Mannerheimin elämässä kääntyi uusi tärkeä lehti, kun
Pietarissa asunut vapaaherratar Alfhild Scalon de Coligny onnistui erään
hovissa korkeassa asemassa vaikuttaneen ystävättärensä välityksellä ve-

toamaan keisarinnaan, jotta tämä, tai
käytännössä tämän puoliso Aleksanteri III, määräisi Mannerheimin Chevalierkaartiin. Ja näin tapahtuikin.

Vakoojamatkalla ja paluu
Suomeen
Pääsy Chevalierkaartiin oli hyvin
tärkeä, sillä ilman tätä siirtoa hänelle olisi tuskin avautunut seuraavaa
uran kannalta merkittävää etappia:
vakoilumatkaa Aasian halki. Tehtävä oli tietysti naamioitu tutkimusretkeilijän kaapuun, ja hän onnistui
matkassa hyvin. Tämä uhkarohkea
ja vaarallinen tehtävä viitoitti hänelle
tietä eteenpäin.
Mannerheimin uran kannalta oli
merkittävää hänen paluunsa Venäjältä Suomeen sekä hänen vaikuttamisensa vapaussodassa. Juuri näinä
Suomen itsenäistymisen kannalta
merkittävänä vuosina Mannerheim
nousi suomalaisten tietoisuuteen.
Mannerheimin uran tärkeisiin
käännekohtiin kuului myös talvisodan loppu, jolloin Mannerheimin
asema oli kiistaton. Tällöin Mannerheimin vaikutusvalta ja kansalaisten
tuki ja usko häneen olivat vahvimmillaan jatkuen aina jatkosodan alkuun
ja myös sen läpi.

Pitkän työn tulos
Teosta lukiessa huomaa, ettei sitä ole
rakennettu vuodessa eikä kahdessakaan, vaan se on pitkällisen tutkinnan ja paneutumisen tulos. Tämä käy
esiin myös kirjan johdannosta, jossa
kerrotaan professori Heikki A. Reenpää rohkaisseen käymään työhön
käsiksi: ”Ajatus ei ollut minulle täysin
vieras, sillä olin lähes kolmen vuosikymmenen ajan tutkinut Mannerheimia sekä kirjoittanut ja luennoinut
hänestä. Siihen asti olin kuitenkin jat-

^ Professori Henrik Meinander
kirjoitti kattavan elämäkerran Gustaf
Mannerheimista.

kuvasti lykännyt asiaa, koska en tuntenut olevani kypsä tähän vaativaan
tehtävään.” Niin kuitenkin vain kävi,
että kypsä hedelmä tipahti puusta ja
lopputulos on nyt kaikkien luettavissa.

Viimeinen seremonia
Todettakoon vielä, että käännekohdat Suomen Marsalkka Mannerheimin elämässä sulkeutuivat, kun hän
ummisti silmänsä ikiuneen 18.1.1951
Sveitsissä 83-vuotiaana.
Hänen poismenonsa huomioitiin
laaja-alaisesti ympäri Eurooppaa.
”Tribune de Lausanne”-lehti kirjoitti: ”Viimeinen seremonia Marsalkka
Mannerheimin kunniaksi. Suomalainen sotilaslentokone, jonka Suomen
hallitus oli lähettänyt noutamaan
marsalkan ruumista, saapui Cointrinin lentokentälle tiistaina kello 18.”
Tarja Lappalainen

^ Ylipäällikön
viimeinen taite.
Mannerheim
arkussaan.
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Ase- ja jääkärilaivauks

J

ääkärien pääjoukko saapui
25.2.1918 Vaasaan matkustajalaiva s/s Arcturuksella jäänmurtaja Sammon saattamana.
Kuvat laivojen rinnalla jäällä
juoksevista ja hurraavista vaasalaisista ovat kaikille tuttuja. Kuitenkin tätä
ennen Sampo oli saattanut 18.2. Vaasan Vaskiluodon satamaan jo kaksi
rahtialusta, joissa oli 85 jääkäriä sekä
kymmeniä tuhansia kivääreitä, kymmeniä konekivääreitä, neljä tykkiä ja
runsaasti ampumatarvikkeita. Pääjoukon saapumisen jälkeen Sampo
avusti vielä 2. maaliskuuta viimeisen
helmikuussa Saksassa lastatun laivan
Vaskiluotoon, jossa oli 40 jääkäriä ja
täysi lasti aseita ja ammuksia.
Kirjoituksen ja varsinkin kuvituksen pääpaino on tämän ensimmäisen kuljetuksen vaiheissa, sillä
sain käyttööni hammaslääkäri Björn
Stendahlilta hänen isoisänsä liikemies Hugo Selim Stendahlin matkan
aikana ottamat ja ilmeisesti ennen
julkaisemattomat valokuvat. Hän oli
yksi jäänmurtaja Sammon suojaksi
komennetuista Vaasan suojeluskunnan vartiomiehistä.

^ Jäänmurtaja Sampo.
– Kuva Björn
Stendahlin
arkistosta.

Suomen Höyrylaiva
Osakeyhtiön alukset
Suomen hallitus oli tiedustellut syksyn mittaan 1917 Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön toimitusjohtajalta,
kauppaneuvos Lars Krogiukselta
hinaajaa tai höyrylaivaa. Saatuaan
lopulta tietää mihin tarkoitukseen
aluksia tarvittaisiin Krogius esitti, ettei aseita ja jääkäripataljoonaa voitaisi
kuljettaa jäävahvistamattomilla laivoilla, saati hinaajalla tai proomulla.
Krogiuksen yhtiöllä oli käytettävissä neljä tehtävään sopivaa jäävahvisteista laivaa sekä yksi Saksan
takavarikoima alus. Niistä s/s Mira,
s/s Poseidon ja s/s Virgo olivat tammikuun lopussa 1918 Mäntyluodon
satamassa ja s/s Arcturus telakoituna
Ruotsissa. Arcturus oli liikennöinyt
reitillä Suomi–Kööpenhamina–Hull
ensimmäisen maailmansodan puhkeamiseen saakka. Sodan puhjettua
se ankkuroitui Tukholman satamaan
ja oli siellä edelleen toimettomana.
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön
omistama s/s Castor oli liikennöinyt
reitillä Suomi–Englanti–Välimeren
satamat. Saksalaiset takavarikoivat

^ Liikemies Hugo Selim Stendahl
(s. 27.11.1885 Vaasassa, k. 14.7.1924
Vaasassa). Kuva on vuodelta 1916. –
Kuva Björn Stendahlin arkistosta.
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sen elokuun 2. päivänä 1914 Bremenissä. Suomen hallitus sai myös tämän aluksen jääkärien kuljetukseen
13. päivä helmikuuta 1918.
Vaikka Mäntyluodossa satamassa olevat rahtilaivat kykenivät kaikki
liikkumaan jäissä, Pohjanlahden jään
murtamiseen tarvittiin jäänmurtaja.

Jäänmurtaja Sampo
vapautuu venäläisestä
komissaarista
Vallankumouksellinen venäläinen
matruusikomitea takavarikoi jäänmurtaja Sammon Suomen itsenäistyttyä 6. joulukuuta 1917. Suomen
viranomaisten onnistui puhua jäänmurtaja vuokralle ja niin Sampo
saattoi 27. tammikuuta 1918 Miran,
Poseidonin ja Virgon Mäntyluodon
satamasta merelle. Mäntyluodon ulkopuolella Sammossa valvojana ollut venäläinen komissaari nostettiin
jäälle ja niin jäänmurtaja Sampo oli
muuttunut Suomen laillisen hallituksen alukseksi. Samana päivänä alkoi
venäläisten joukkojen aseistariisuminen Pohjanmaalla.
Jäänmurtajan päällikkönä oli suomalainen J.A. Rosquist, joka päätti saamansa salaisen määräyksen
mukaisesti olla palaamatta Mäntyluotoon ja pakotti laivassa olleen

set Vaasaan
venäläisen komissaarin poistumaan
laivasta jäälle. Tämän jälkeen Sampo
saattoi rahtilaivat Tukholmaan, josta
se palasi valkoisen Suomen pääkaupunkiin Vaasaan.

Mira, Poseidon ja Virgo
jatkavat Saksaan
Mira, Poseidon ja Virgo lähtivät Tukholmasta merelle helmikuun 2. päivänä. Laivojen kulkuvalot oli sammutettu ja päälliköillä oli mukanaan
sinetöidyt käskykirjeet. Suomen
lähetystön antaman määräyksen
mukaan laivat suuntasivat Stettiniin,
josta matka jatkui Neufahrwasseriin.
Sinne saavuttiin helmikuun 5. päivänä. Aseiden ja ammusten lastaus
alkoi seuraavana päivänä.
Miraan tuli 33 suomalaista jääkäriä
ja Poseidoniin 52 jääkäriä. Jääkäreitä
johti juuri majuriksi ylennetty Harald Öhquist. Mira lähti kotimatkalle
helmikuun 11. päivänä ja Poseidon
seuraavana päivänä. Miinavaaran
vuoksi matka suuntautui aluksi ete-

^ Jäänmurtaja Sammon
komentosillalta. – Kuva Björn
Stendahlin arkistosta.

lään Danzigin lahdelle asti, josta jatkettiin meren yli Ruotsin rannikolle.
Sopimuksen mukaan ne kohtasivat
Öölannin ulkopuolella ruotsalaiset
hävittäjäalukset Vidarin ja Moden,
jotka saattoivat suomalaisalukset
Landsortiin asti. Sieltä suomalaiset
jatkoivat yksin kulkuaan.

Vaasalaiset vartiomiehet
Vaasassa Jäänmurtaja Sampo valmistautui vastaanottamaan Saksasta aselastissa palaavia rahtilaivoja.
Laivan miehistön lojaalisuudesta ei
ollut täyttä varmuutta. Huhuttiin,
että aselaivat aiotaan kaapata. Tästä
syystä Vaasan suojeluskunnasta komennettiin yhdeksän miestä jäänmurtajaan valvomaan laivan miehistöä. Kaappausuhan ja tavanomaisen

talvimerenkulun lisäksi matkalla oli
muitakin vaaratekijöitä. Venäläiset
olivat saaneet vihiä kuljetuksesta ja
kaksi sota-alusta oli lähetetty merelle
etsimään jääkäreitä ja sotatarvikkeita
kuljettavia aluksia. Lisäksi merellä oli
sukellusveneitä ja miinoja.
Myös luotsien luotettavuudesta haluttiin varmuus. Venäläisten
luotsien sijaan jäänmurtajalle tulivat
Norrskärin luotsit. Sampo lähti Miraa
ja Poseidonia vastaan Vaasan satamasta 9. helmikuuta 1918.
Mira ja Poseidon saapuivat 14.2.
Gävlen edustalle, jossa ne kohtasivat
Sammon. Se aukaisi väylää kuljetusaluksille, mutta meren jää oli niin luja,
että oli lopulta turvauduttava hinaukseen. Saattue pysähtyi 14. päivän iltana Gävlen edustalla Bönan majakalle.
Sieltä saadun määräyksen mukaan
matka jatkui Vaasaan ja Vaskiluodon
satamaan saavuttiin helmikuun 18.
päivänä klo 01.50. Vastaanottajia ei
ollut, mutta uutinen levisi nopeasti:
satamaan oli saapunut omia, oikeita
sotilaita. Jääkärit marssivat tuhatlukuisen kansanjoukon kunniakujan
läpi kaupungintalolle soittokunnan

^ Jäänmurtaja Sammon kannelta otetussa
kuvassa (Björn Stendahlin arkisto) näkyvät
kaikki kolme laivaa,
edessä Mira ja takana
Poseidon. Leijonalippu
liehuu jäänmurtajan
takaosassa.
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ja suojeluskunnan saattamina.
Laivojen lastina oli 44000 kivääriä,
70 konekivääriä, neljä tykkiä, yhdeksän miljoonaa kiväärin patruunaa,
yli 8000 tykin ammusta, pistooleja ja
käsikranaatteja ym. sekä 85 jääkärin
etukomennuskunta.
Otettuaan polttohiiltä ja muonaa
Sampo lähti seuraavana päivänä merelle avustamaan seuraavaa kuljetusta. Päästyään Bönan majakalle se sai
määräyksen mennä Örskäriin, jossa
jääkäreiden pääjoukon Libausta hakeneet höyrylaivat Arcturus ja Castor
odottivat.

Arcturus ja Castor
Myös Arcturus lähti Tukholmasta
Stettiniin helmikuun 9. päivänä kapteeni Bertel Förbomin komennossa. Stettinistä Arcturus jatkoi kohti
Libauta, jonne se saapui 11. päivänä
helmikuuta. Satamassa odotti jääkärien pääjoukko, josta 940 miestä varusteineen sijoitettiin Arcturukseen
ja 100 miestä Castoriin.
Meriselvityksen jälkeen laivat lähtivät helmikuun 14. päivänä kotimatkalle. Helmikuun 21. päivänä päästiin
Bönan majakalle. Castor ei jaksanut
seurata mukana, joten se jätettiin sinne ankkuriin. Jääkärit ja aselasti siirrettiin Sampoon, jonka avustamana
Arcturus jatkoi matkaansa jääesteiden läpi Vaskiluotoon. Laivat saapuivat perille helmikuun 25. päivänä klo
14.15, ja jääkärien pääjoukko siirtyi
varusteineen maihin.

^ Poseidon, laivan perässä ristilippu.
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Mihin jäi Virgo?
Virgo pääsi lähtemään Neufahrwasserista vasta helmikuun 20. päivä.
Laivassa oli täysi lasti aseita ja ammuksia sekä lisäksi 40 jääkäriä. Merellä vallinneen sumun ja lumipyryn
vuoksi se ei tavannut merellä ruotsalaisia saattaja-aluksia ja jatkoi yksin
Furusundiin. Siellä suomalaisia kuljetuksia valvonut kapteeni H. Rönngren ilmoitti jäänmurtaja Sammon
olevan vielä Vaasassa ja että Virgon
tulisi pyrkiä yksin Öregrundin kautta
pohjoiseen.
Pian huomattiin, että saaristoreitillä jää oli liian vahvaa murrettavaksi.
Vaaratekijöistä huolimatta alus ohjattiin avomerelle. Venäläisten sotalaivojen varalta jääkärit ottivat lastista
kaksi tykkiä ja asensivat ne laivan
kannelle. Virgo tapasi Castorin 25.2.
Bönan majakalla ja sai siltä hiilitäydennystä. Seuraavana aamuna matka
jatkui Bremösundiin, jonne tuli maaliskuun 1. päivänä käsky jatkaa etenemistä rannikkoa pitkin Högbonden
majakalle odottamaan Sampoa.
Pian laivan välikannella huomattiin kiväärilastin suojaoljissa tulipalo.
Lastin joukossa oli myös runsaasti räjähdysaineita, joten alkoi epätoivoinen sammutusoperaatio. Lastiluukusta tupruava kitkerä savu vaikeutti
tulen löytämistä, joten tarvittiin ehdottomasti mies alas ruumaan etsimään sitä. Pursimies Malmberg
ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Hänet
laskettiin vyötärölle sidotun köyden

^ Poseidon lähempänä ja Mira kauempana. Kuvattu jäänmurtaja Sammon
kannelta. Björn Stendahlin arkisto
varassa savuavaan ruumaan. Pian
Malmberg löysi tulipalon ja sammutti sen yksin, joten laiva lasteineen ja
miehineen pelastui. Myöhemmin samana päivänä tavattiin jäänmurtaja
Sampo, joka avusti laivan Vaskiluotoon illalla maaliskuun 2. päivä.

Laivojen myöhempi käyttö
vapaussodan aikana
Mira jäi Vaasaan varastoalukseksi
huhtikuun 14. päivään saakka, jolloin
se lähti Tukholmaan luovutettavaksi
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiölle.
Poseidon toimi myös varastoaluksena Vaasassa ja lähti sieltä yhdessä Miran kanssa. Poseidon jatkoi
Eckeröön, missä se avusti Saksan
Itämeren-divisioonaa. Poseidon otti saksalaisista sotalaivoista aseita
ja ammuksia sekä täydensi lastiaan
vielä Maarianhaminassa. Koko lasti
purettiin Turussa 22.4., minkä jälkeen laiva palasi Maarianhaminaan,
josta se vei ase- ja ammuslastin Mäntyluotoon. Mäntyluodosta Poseidon
saapui Sammon avustamana Vaasaan 29.4., josta se kävi kolme kertaa
Danzigissa hakemassa sotatarvikelastin Suomeen. Laiva luovutettiin
varustamolle syyskuun 7. päivä.
Virgo lähti Vaasasta 26.3. Sammon
avustamana ja saapui Stettinin kautta Neufahrwasseriin, jossa se lastasi
tykkejä ja ammuksia. Kuljetettuaan

aseet ja ammukset Vaasaan se lähti
17.4. Vaasasta uudelleen Neufahrwasseriin, jossa alukseen lastattiin jälleen
sotatarvikkeita. Se lähti 5.5. Hankoon,
jonne se saapui 8. päivä toukokuuta.
Hangosta laiva jatkoi Helsinkiin, jossa
se luovutettiin varustamolle.
Arcturus lähti Vaasasta maaliskuun 5. päivä Danzigiin, missä se otti
sotatarvikkeita ja 44 jääkäriä kuljetettavaksi Vaasaan. Arcturus haki
Danzigista vielä kolmannen aselastin
Vaasaan, jonka jälkeen se luovutettiin
Tukholmassa Suomen Höyrylaiva
Osakeyhtiölle.

Laivojen teknisiä tietoja

^ Arcturus. 1920 kulkenut postikortti. – Kuva kirjoittajan kokoelmasta.

Laivojen teknisistä tiedoista on eri
lähteissä ja eri ajankohtina hieman
poikkeavia tietoja.
Jäänmurtaja Sampo oli järjestyksessä toinen Suomen valtion jäänmurtaja. Sen valmisti 1898 englantilainen
yritys Sir W.G. Armstron Whitworth
& Company Newcastlessa. Aluksen
mitat olivat: pituus 61,6 metriä, leveys
13,1 metriä ja syväys 5,6 metriä. Sen
moottorina oli 3000 hevosvoiman
hiilipolttoinen höyrykoneisto. Alus
oli Euroopan ensimmäinen keulapotkurilla varustettu jäänmurtaja, jossa
oli 43 henkilön miehistö. Sampo poistettiin käytöstä vuonna 1961 ja myytiin romutettavaksi.
Mira (alun perin Virgo) oli rakennettu 1898 teräksestä ja sen runko
oli jäävahvisteinen. Aluksen päämitat: pituus 54,70 m, leveys 8,62 m ja
syvyys 5,72 m sekä vetoisuus 797,46
brt, konevoima 650 ind.hv. Matkustajamäärä yhteensä 35 henkeä. Laivan
päällikkönä oli 1912–1924 kapteeni

Felix Granit. Mira ajoi syksyllä 1955
karille Saksassa. Se todettiin korjauskelvottomaksi ja romutettiin Hampurissa.
Poseidon oli rakennettu 1899 teräksestä ja sen runko oli jäävahvisteinen. Aluksen päämitat: pituus 55,80
m, leveys 8,62 m ja syvyys 5,80 m sekä
vetoisuus 804,01 brt, konevoima 600
ind.hv. Laivan päällikkönä oli 1912–
1921 kapteeni Väinö Lackström. Poseidon myytiin 1960 Saudi Arabiaan
ja upotettiin 1968 Jemenissä Adenin
satamassa pienvenesataman aallonmurtajaksi.
Virgo oli rakennettu 1906 teräksestä ja sen runko oli jäävahvisteinen.
Aluksen päämitat: pituus 65,45 m,
leveys 9,46 m ja syvyys 6,07 m sekä
vetoisuus 1081,57 brt, konevoima 900
ind.hv. Laivan päällikkönä oli 1906–
1920 kapteeni C.A.C:son Holmborg.
Laiva liikennöi reitillä Suomi–Englanti, kunnes Venäjän laivastoviran-

^ Hugo Selim
Stendahl valkoisessa
turkissa ja turkishatussa jäänmurtaja
Sammon komentosillalla. – Kuva Björn
Stendahlin arkistosta.

omaiset pidättivät sen käyttöönsä
Helsingissä elokuun 3. päivänä 1914.
Virgo myytiin kesällä 1963 romutettavaksi Teijon tehtaille.
Arcturus oli rakennettu 1899 teräksestä ja sen runko oli jäävahvisteinen. Aluksen päämitat olivat: pituus
84,20 m, leveys 11,40 m ja syvyys 6,98
m sekä vetoisuus 2155,68 brt, konevoima 3500 ind.hv ja nopeus 15 solmua. Matkustajamäärä oli yhteensä
265 henkeä. Laivan päällikkönä oli
1908–1924 kapteeni K.O. Sjölund,
paitsi jääkärikuljetuksissa, jolloin
kapteenina toimi Bertel Förbom.
Arcturus myytiin 1957 Lyypekkiin ja
romutettiin samana vuonna Hollannissa.
Castor oli rakennettu 1906 teräksestä ja sen runko oli jäävahvisteinen
keulasta ja perästä. Aluksen päämitat
olivat: pituus 69,42 m, leveys 10,60
m ja syvyys 4,40 m sekä vetoisuus
1267,75 brt, konevoima 650 ind.hv.
Laiva kuului myös Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiölle ja sen päällikkönä
oli 1914–1931 kapteeni Oswald Bergström. Castor oli Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön omistuksessa 1914–
1962. Laivan myöhemmistä vaiheista
en valitettavasti löytänyt tietoja.
Tapani Tikkala

^ Joulukuusen koristeena
käytetty paperinen leijonalippu. – Kuva
kirjoittajan
kokoelmasta.
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Kenttäpostia
laivalla saapuneilta sotilailta 1918

T

utkiessani
vapaussotaan
liittyvää kokoelmaani huomasin kaksi korttia, jotka on
lähetetty kenttäpostissa heti
sotilaiden saavuttua laivalla
Suomeen. Toisen on lähettänyt
Saksassa jääkärikoulutuksessa ollut
aliupseeri saavuttuaan Vaasaan, ja
toisen lähetti saksalainen sotilas saavuttuaan Hankoon.
Jääkärien pääjoukon mukana
25.2.1918 saapui Vaasaan aliupseeriksi ylennetty Uuno Niemikaija, joka oli
syntynyt Ähtärissä 1895 ja toiminut
ennen 22.1.1916 alkanutta jääkärikautta suutarina. Hän lähetti Vaasasta
kenttäpostissa 27.2. päivätyn ja Kölnin
tuomiokirkkoa esittävän postikortin
Wiljami Niittylälle Ätsärin Ostolaan
(Ähtärin nykyisen keskustaajaman
paikalla ollut rautatieasema).
Kortin viesti: ”Hyvä toveri paljon
terveisiä pitkästä aikaa kuinka sinä

nyt oikeen voit ja kuinka siellä päin
yleensä on asiat on tainnu muuttua
paljon sitte kun minä läksin sieltä.
Olemme saapunu nyt oikeen koko
sakki tänne saksasta suomen vapautta pelastamaan kun nyt vaan pääsis
pijan niitä ryssijä tappamaan se olis
pääasija. Toiste enemmän sano paljon terveisijä kaikille minulta. Lähettäjä U. Niemikaija Jääkäripataljoon 2
komppanija.”
Saksan Itämeren-divisioona nousi
maihin Hangossa 3. huhtikuuta 1918.
Saksalainen sotilas (Jääkäri Robert
Ringk) hankki samana päivänä Hangosta postikortin ja päiväsi sen Hanko
3. huhtikuuta 1918. Hän lähetti kortin saksalaisen kenttäpostin kautta,
kenttäpostileiman päiväys 4.4.1918.
Kortin vastaanotti Herra Gustav
Ringk COPIN Sarkowin ja Markin alueella. Robert Ringk kirjoitti korttiin
seuraavaa: ”Rakkaat vanhemmat ja

^ Vääpeli Uuno Niemikaija (s.
30.11.1895 Ähtäri, k. 20.12.1970
Helsinki). – Kuva Suomen jääkärien
elämäkerrasto.
sisarukseni, Tänä aamuna klo 9 saavuimme Hankoon ja Suomeen. Ilman
vastarintaa. Punaisten kaartilaissotilaat olivat paenneet. Selvisin täysin
terveenä ja ilma on ihana. Asukkaat
ovat hurraahuudoin ja suurella ystävyydellä ottaneet meidät vastaan ja
antaneet meille kukkia. Näkemiin ja
sydämelliset terveiset Teidän Robertilta.”
Tapani Tikkala

^ Saksalaisen
sotilaan lähettämän kortin kuvapuoli, ”Hangö
Strandparti”.

^ Uuno Niemikaijan
lähettämän kortin kuvapuoli,
Kölnin tuomiokirkko.
^ Uuno
Niemikaijan
lähettämän kortin
osoitepuoli.
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^ Saksalaisen
sotilaan lähettämän kortin
osoitepuoli.

”Täällä on täydellinen
hajaannus ja anarkia valta”
Karkkilassa kuultua 1918  2. osa

K

ustaa Tamminen teki
punaisen vallan aikana
huhtikuussa 1918 muistiinpanoja Uudenmaan läänin
Pyhäjärven (ja muiden keskusten) tapahtumista. Pääosa merkinnöistä on puhelinkeskusteluista,
joita silloisella tekniikalla pystyttiin
seuraamaan sivultakin. Kielenkäytön raivokkuus kuvastaa punaisten
tukalammaksi käyvää tilannetta valkoisten joukkojen edetessä. Vapaussoturi-lehti julkaisee keskustelut
alkuperäisessä, osittain murteellisessa muodossa:
17-4-18 kello 5 aamulla
Ikkalasta ilmoitettiin tuleva 4 vankia 2lla hevoisella
Vankit olivatkin tulleet jalkaisin.
On Ampulanssia pantava kyytiin 3
hevosta ei pidemmältä kuin Ikkalaan.
Iida Virta tarttee saada leipäkorttii.
Hän on haavan sitoja. Niitä menee 6

henkeä.
Nummelle lähetetään 1 koira [kuularuiskun peitenimi] ilman miestä.
Riihimäestä ilmoitettiin että ensimmäinen juna Wiipuriin päin meni eilen illalla.
Eloranta Riihimäjen rahatoimi
konttoorista\telef 65/. Tarttee saada
rahaa, kaartti ei moneen aikaan ole
saanut. miehet ovat rintamalla, perheet kärsivät rahan puutetta. Meidän
on lähdettävä koko esikunnasta jos
rahaa ei tule, miehet siksi pahentuvat.
– Tämä on paikalliskonttoori. Uudenmaan piirin rahasto on telefoni 209.
Eloranta: Rahaa pitää saada. Täällä
joudutaan ankaraan rahapulan. Maaliskuun alussa saatiin vaan 10 mk
miestä kohti. Rahaa pitää tulla vaikka
perkele olis. – Pannaan tänään 2 miestä hakemaan ja meidän täytyy saada ja
olla niin kauan kun saavat. Jos muuten
ei pääse on Hyvinkäältä otettava ylimääräinen veturi ja sillä tulla.

^ Yksi kuvan herroista on tekstissä
muutamaan kertaan mainittu Koivula.
Pihlajisto Lyytikäiselle Ei voi saada
päällikköä lähetetyksi, siellä 2ssa esikunnassa on kiire. Lyytikäinen alkaa
painua Suomusjärvelle. Nummella ei
erityistä. Oli vaan eilen illalla kahvilla
Lohjalla. Onko Lohjan kylässä lahtareita paljon, noh onhan niitäkin mutta ne pijaan ovat tapettu. Keravalta
meren rantaan asti ketju ja edistetään
Helsinki kokonaan. Lähdetään joka
puolella painamaan.
Eloranta Riihimäestä pyytää 1 eli
2 autoa, ei ole, ovat epäkunnossa.
ehdotetaan Somerolta jossa rikkaita kartanoita saisko. Eloranta sanoo
täytyy panna ryöstöretkikunta sinne.

^ Rintamalinjat vapaussodan
alkuvaiheessa ja venäläisten
varuskunnat (punaiset tykinputket)
ennen sodan syttymistä.
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Punaisen ristin naisia lätee Ahmolta
5 ja täältä Luoto huomen aamulla Riihimäkeen
Eloranta ja Enberg kiivaasti sanailevat ja kiroilevat hevosista ja kun
täällä eikä Ahmolla enää ole niin pyydettiin Honkistosta hankkimaan Vaskijärveltä vaikka saatana olis ja sitte
hyviä eikä mitää klumppia.
Eloranta Koivulan kautta Erikssonilta rahaa, jos rahaa ei saa niin
meille tulee tulinen lähtö esikunnasta jos ei vaan rahaa tule
Hyvinkäältä kysyttiin Högforssin joukkoja. Kiikaassa ja Lamiolla
on rintama mullin mallin. Lähetit
eivät päässeet likimankan, ei tiedetä
kuinka niiden kanssa on. Toivotaan
etteivät olis joutuneet lahtarien saaliiks ei yhtään tiedetä minkä päin ovat
perääntyneet.
Högforsin ja Ahmon joukot ovat
periintynnet \Kiikaisista/ Urjalan
mutta sitä sa gellengän sanoa tämä
on sotasalaisuus.
Riihimäellä ei tieretä mitän Helsinkin kohtalosta eigä Tamperen molemmat yttäläiset
Eloranta Nummen esikunta Lohjalla on kaikki hyvin Valkoiset perääntyivät niin etteivät tiedä missä
takaansa katsoa. Valkosten mukana
ovat vieneet kaikki Papit lukkarit
kupparit suutarit Räätärit leipurit ja
kaikki vaan sekä yhdeksän miestä
punasten joukosta vankiksi. Samalla
soitettiin Latvalle ja haluaa tull joukkoinensa Lohjalle päiväliselle. Mihin
päivälliselle, koomillisesti? Arviolta
150.
Lentokone Saksalainen on kerrottu lennelleen tänää 2den aikana
Riihimäjellä ja siitä takaisiin Tämä ei
telefoonista
Latva ilmotti Seurahuonelta että siellä ovat nyt Auer ja Björkholm,
mitä niiden kanssa on tehtävä jollei
ne vapaaehtoisesti mene rintamalle.
Eloranta vastasi että ne on heti vietävä Riihimäkeen.
Ahmoon esikunta Enberg. Riihimäen Ensi-Avusta jos ne 6 naista saisivat vielä viikon loman, kun he eivät
ole vielä valmiit lähtemään. Vastaus:
Täytyy myöntää, josta annetaan tieto
jos silloin enään tarvitaan.
18-4-18 kello 5 aamulla
Hyvinkäälle lähetetään 1 nainen.
Vanha Vathén menee sen mukaan.
On luultavasti sama nainen joka eilen
oli matkapassia hakemassa ja pidätettiin, kun sanoi olevansa kirjakauppias
ja kotoisiin Helsinkistä.
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^ Muistiinpanoissa todetaan saksalaisilla olevan ”äärettömät joukot”.
kous. Kysyttiin sen johdosta Ollikkalaa esikunnasta. Ei ollut vielä seurahuoneella. sitte kun tulee käskettiin
menemään esikuntaan. Seurahuoneella on tänään kaartin kokous kello
9. Täytyy kaikkien vapaana olevien
saapua.
Honkisto Ahmolta kysyy jos on
pakolaisia? yks on tullut tänne ja sano luullensa lahtarien tulevan ja sen
tähden meni. Toisia on vielä jotka olivat eväät ottaneet mukaansa luvaten
tänne tulla, mutta ei ole kuulunut.
Järvenp. Virtanen Latvalle että
Opettaja Pääkkönen Aamuulla on
kertonut eli sanonut että tänäpänä
sitä tapellaan. Päättivät tuotavaksi
esikuntaan kello 6 illalla tutkittavaksi
silloin kun enempi jäseniä koossa.
Nummelta tulee 3 vankia. Ne asetetaan seuratalolle semmoteen huoneeseen eikä perkeleet sieltä voi karkaa. Aamulla lähetetään vartioittuna
Riihimäken.
Närän ladossa [veturin] kulettaja ja
lämmittäjä ovat nähneet miehen jolla
on siniset vaatteet päällä. Luultavasti
myös joku pakolainen.
Eloranta kummosia perkeleitä te
siellä Hyvinkäällä olette kun tahdotte täältä miehiä ettekä tiedä missä ne
on, ette pidä mitää kirjaa pitää että
sais tietää onko elossa tahi kuolleena.
Pihlajisto: Tampereellakin meni
miehiä lukemattomia tuhansia, niistä
ei kai tietoa kuinka paljo kaatunut ja
vankina sielä on. Olis välttämätä saada tietää kun akat käyvät alituiseen
tiedustelemassa miestensä ja poikainsa kohtalosta
19-4-18 S[eura]talolta kysytään
eikö tule niitä ratsuja. Eloranta esikunnasta: Rehun puutteen tähden
lähetimme Siikalaan ja niitä ei saa aamujunalle. paitsi iltajunaksi. Lähtee 2

miestä, Mattila ja joku muu, pyytävät
jotakin särvintä evääksi ja patruuna
laukun. Juustoa ja vähä voita on, sitä
luvattiin lähettää.
Nummelasta pyydettiin Hyvinkään lähettämään N[umme]laan 5
G-vaunua ja yhden toisen luokan
vaunun uudelta asemalta Täällä ei
ole mitään makuusuojia saadaksemme loikoilla, asema muuten on hyvä
kun vaan tulis suvi nauriita kylvää.
Vielä on Nummelassa ylipäällikönä
Kalle Nyman on myös Keravalta on
tullut Koivula kotiin. On tullut tiedoksi että rautatien palvelusmiehissä on
joku joka aina ilkkuilee toisia pyssymiehiä ja käy kylässä ja kiskikaaussa
[Niskivaanasa?] tietoja antamassa.
Rankaistukseksi ehdottaa Järvinen
annettavaksi vanha ruostunut pertaani ilman kutia ja pistintä Hänen
aina selässään kannettavaksi. Rautatien palveltusmiehille annetaan aseet
kuljettajille ja kaikille. Heidän on ammuttava ratan vieressä epäiltävät ja
täytyy panna vahtimiehet ratan varrella jollakin merkillä varustettuna
että miehistö tuntee. Tuntemattomat
ehdottomasti ammuttava,
Ahmolta kysyttiin, joko Helsinkiin
pääsee junalla! Eiiiiii
Virtanen Hunsalasta vaatii pantavaks lisää vahtia varsinkin siltojen
kohdalle; koska oli alettu jo \eräältä/ vahdilta pyssy pois, sillä liikehtii
paljon lahtareita. Olis senkin tähden
välttämätön ettei tulis P.kaartin toiminta häirittyyn. Vastattin ettei ole
miehiä, mutta täyty sitte ottaa pakosta.
Ivari Järvinen yllä kerrottua oli
käsketty heti menemään asemalle.
Puumannin täytyy huomen aamujunalla mennä Riihimäkeen pakosta, ei auta kuin mennä. Puhui as-

jan johdosta Hyvinkään apteekkiin
ruotsiksi. Ei tiedä josko jää elää tahi
kuolee.
Riihimäjestä Vesalalle: Viipuriin
lähetetty juna ei ole päässyt takaisiin
Kojetetaan odottaa huomiseen asti
jos rata saadaan selväksi. Siis rahaa
täytyy vaan odottaa.
Hunsalasta pyydettiin Kujanpäätä
Hyvinkäältä telefonii ja kysyttiin mitä
on tehtävä jotka eivät lähde kaartiin
kun alkaa juuri maan työtkin vast: On
piirikokouksen päätös joka ei hyvällä
lähde käsketty tappamaan heti kotonaan. Vaikea on sitäkin tehdä. Se on
piirikokuksen päätös mutta kysyn
täältäkin vielä vastaan sitte,
Esikunnasta käski Virtanen hakemaan sen hevoisen seuratalolle,
saatte tehdä ajoanne mutta ruokitte
ja hoidatte sen. Kysyttiin koska ja lähteekö lähettiä pohjoiselle rintamalle
Vast. ei pääse jos Humppilaan asti.
Mutta käskettiin akoille sanomaan
että ensi viikon alussa mennään sitte
joko ilmasta tahi maan alta.
Seuratalo kysyy Ahmolta että Ahmon lähetit ovat kertoneet akoille
että Kiikaan rintamalla on miehillä
alituinen painostus.
Alkaa perkeleellinen taistelu Ahmolle luvattiin kysyä onko lähetit
siis Högforssissa akoille kertoneet.
Lähetit ovat sanoneet sillälailla että
heidänkin virkansa voi joskus tulla
taistella. Miehiä sieltä ei saa jos ei töissä eli nuorempia tilalle saa. Määrättin
illalla lisätä Piskalan [tark Pusula] ja

Högforssin välille 10 vahtia ratalle.
Yöllä ilmoitettiin Visan kasken [?]
miesten olleen kalastusmatkalla. Eloranta sanoi hälyttäjälle on jäneksen
nahka seljäs Yöllä ilmotettiin.
Silvanderin Kalle ja joku toinen oli
haavoittunut Klaukkalan taistelussa.
20-4-18
Oli niin kova ja sekainen puhelinsoitto ettei kerkinyt mitään merkitsemään. Se kuitenkin pääkohdissaan
että valkoset aamulla alkaneet hyökätä että muutamassa tunnissa Keravalta Hyvinkäälle asti etenivät.
Tänne aamupäivällä alkoo tulla
jo pakokauhu Osuuskaupan luukut
sulkivat ja alkovat tavaroitaan pakata
Närän isäntä oli kutsuttu esikuntaan
kuulusteltavaksi että mitä provokatsoonia se on kun Nyhkölän [nykyisin
Nyhkälän] koululla sulkemisluvan
olette antanut. Närä oli selittänyt toispäivän aamuna oli ankaraa tykkien
jyskettä kuulunut ja lapset koulussa,
eivät koulussa muuta kun itkivät ja
värisivät. Tämän johhosta opettajat
katsoivat parhaaksi pyytää johtokunnalta toimenpidettä toistaiseksi koulun sulkea mutta kyllä koulu avataan
heti jos kaarti luulee mitään vaaraa ei
olevan. Käskettiin vähän päästä tulemaan kaartin kokoukseen. Sillä ajalla kaarti oli kuulut tilanteen olevan
vakavan kun Hyvinkäältä oli lähetit
saapuneet. Närän mentyä ei laskettu
enään sisällekään paitsi eteisessä selitettiin koulun saavan olla sulettuna
kunnes he siitä antavat määräyksen.
Hyvinkäältä käskettiin heti Nummelta, Vihdistä ja Högforssista kaartit tulemaan Hyvinkäälle tahi Riihimäjelle
avuksi. Asema on vakava. Högforssin
kaarti piti kello 2 kokouksen ja päätti
olla kotona ja puolustautua. Valkoset
olivat päivän mitassa tullee Klaukkalasta Röykhään ja osan jo Vihtijärvellekin. Högforssilaisilla alko olla
hätä, kyllä lahtarit saivat äärettömät
määrät kirousta ja verihurttien nimiä.
Väittivät jos pois menemme niin saavat lahtarit täälläkin 20 lahtaria.
21-4-18 4 aamulla
Kun 3. jälkeen ei ole päässyt Kytäjälle. Läyliäisille pääsee. Rautatien
teleffonisse Yhden aikaan oli ollut
taistelu. Valkoset perääntyneet. Ei
tiedä kuinka nyt on asjat kun oltava
kuin säkissä. On aikomus panna kone tiedustusretkelle. Vihdistä on ollut

^ Järjestyksen ylläpitäminen oli
ilmeisen haasteellista punaisten
joukoissa.

aikomus lähettää joukot Riihimäkeen
mutta ei tiedä mistä kautta Vehälistä annetaan tietä kun ensin neuvotellaha. Vatheni kysy josko Ahlstedt
on tullut kotiin ja saiko rahaa. Ei!
Kuura[?] hankkii miehet menemää
junalla tiedusteluretkelle. Muuta
junaa ei voida ennen lähettää kun
tiedustelu tapahtuu. Rautatielinjaa
telefoonillakaan ei pääse pitemmälle
kuin Läyliäisille. Nyt Koskinen soitti
Hyvinkäältä että sinne pääsee ja lahtarit on perääntyneet. Silvaani lähtee
mukana koneella linjaa yhdistämään
Kytäjälle. Silvaani vanhana miehenä
ei lupa lähteä. Lyytikaine on täällä.
Vihdin kanssa sopivat ottaa perääntymisestä tarkempi selvä ennen kun
Vihdin joukot lähetetään Jos lahtarit
on perääntynyt niin sitte mennään
Otalammelle ja valloitetaan rautatie. Nummelasta on joukot tulles
kirkolle. Se oli kaikhen puhen asja
kun Nummelan linnoitukset jätettin
Lyytikäinen Nummelle. Lahtarit aika
hatakkaa perääntyneet Hyvinkäältä.
Koita virkistää mieliä uutisilla. Semmotet lähetit täytyy panna kiini jotka
semmottia puhuvat että Kytäjä olis
mennyt Olka vielä paikallanne Annan uuden tiedon
Ilo suuri lahtarien perääntymisestä: varsinkin Nurmelle ja Lyytikäiselle. Sanoo sillat ja tiet on Nummelle
vartioittava, asema on parempaan
päin
Lyytikäinen ja Lindholm lähtevät
Hyvinkäälle. Sinisalo jää tänne.
Kytäjä ja Hyvinkää keskusteli ½10
aamula Hyvinkäällä paukkuu. Rauhamäkeen lentelee kuulia
22-IV-18 Lindholm ilmoittaa Hongistosta että tänään on lähdettävä
veljeyden puolesta taistelemaan. Että olisimme mukana rauhan ehtoja
rauhaa tehdessä, että mekin kunnon
kanslaisiksi pääsisimme muuten lahtarit lukevat meidät rosvojoukoiksi.
Kiireellisiin lähtöhommiin on ryhdyttävä. Abergi vastasi että jos vaan
saadaan niiden perkeleitten päät
kääntymään ja lähtemään. M.m. sanoi Lindholm – että heidän on parempi vaan heti lähteä, sillä kyllä he
kuitenkin tapetaan.
kelle -- Vihdistä luvattiin lähteä
täältä kautta kun lähtökäskyn antaa
Kello ½2 Lindholm Hongistosta
Vesalan kanssa neuvotteliva: Ensiks
oli aikomus lähteä Läyliäisten kautta
Riihimäkee, mutta epäilivät sitä tietä
vaaralliseksi päättivät lähteä Tammelan kautta. Lindholm tulee sakkinsa
kanssa tänne ja koittavat täällä saada miehet lähtemään kun vielä ovat
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^ Valkoisia
joukkoja
Pieksämäellä
vapaussodan
lopussa.

epäilevällä kannalla. Ahmolta eivät
ole kukaan luvanneet lähteä. Koittavat Vihtiläiset, Pusula ja Nummilaiset
myös lähtemään sieltä kautta Honkistosta otettu sentraali pois. Vihdin
kaarti on lähtenyt esikuntineen Pusulasta ilmoitetaan oltavan lähtövalmiina. Nummelta ovat tulossa. Vesala
Pusulan kansa päätti yhtyä kaikkien
joukkoje kanssa Marttilassa. Vesala
ilmoitti Pusulaan Riihimäkeä piiritettäväksi. Sendraalin hoitaja Heinö
pyysi pääsevänsä vapaaksi lapsiensa
tähden annettiin lupa mutta piti ottamaan patterit koneesta pois Vihdin ja
Pyhäjärven sentraalin hoitajat jättivät
luultavasti viimeisen kerran hyvästi.
Annettiin määräys kuka vapaehtoisesti tahtoo lähteeä saapukoon ½6
illalla esikuntaan. Jotka eivät lähde
heithekööt aseensa ja muut vaaralliset esineet varmaan paikkaan.
Keskusteltiin vakavasti jos emme
lähde, teemme suuren vääryyden
punakaartia ja tovereita kohtaan.
Vastaisuudessa Punakaarti voi kostaa
meille, ja mekin taistelemme koko
euroopan militarismia vastaan. sekin
meidät tuomitsee.
Latva Ollikkalalle: Vahtia ei ennen
lopeteta niin kauaan kun esikunta on
pystyssä, ja esikunta ei hajoa ennen
kun äärimäisessä hädässä. Me kun
olemme ylhäisempien orgaanien
määräyksestä meidän on noudatettava niiden määräyksiä. Ja jos valkoset
tulevat, selitämme olevamme yleisen
järjestyksen valvojina eikä minään
tappelijoina. Toiset kiroovat kun täälä
ei ole kuni 5 miestä, eikä nämä mitää vahtia tarvitse muutekuin jättää
paikat vapaaksi.Tuntuu siltä että kun
vahdit pidetään niin esikunta kaikkine valheineen pelastaisi nahkansa.
Eräs ukko soitti ja ihmetteli vieläkö te täällä aseita kannatte, kun suuri
joukko Riihimäjellä pudotti aseensa.
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k ½4 Lähetti tullut ja kertonut:
Riihimäki piirityksessä. Launonen ja
Lopen kirkonkylän edessä on valkonen vaippa
Esikunta pitänyt kokouksen ja
päättänyt, josta Latva ilmoittaa kaikille että kaikki miehet ilman vaimoja ja
lapsia on oltava Anttilan pihalla kello
6 illalla. Lähdetään perääntymis retkelle Tammelan kautta joukkomme
yhteyteen Forssaan ja Urjalaan.
Nurin päin vihossa:
22-4-18
Tarmolta Ikkalan kasarmille kello
15 vaille 4 aamulla
Tarmolta Käske Nikanderin Jussi
telefoon. Täälä on rauhallista rauhottukai sieläkin. Vihdistä tulee
tuhatkunta miestä, täälä ei ole montaa miestä. kun saadaan tuhatkunta
miestä kokoon mennään kaikki yhdessä Hämeenlinnaapäin. Riihimäjessä tehdään ketju. Ota sieltä kuormasta se filtti pane se ? Ota sieltä
pöytälaatikosta punaisen kaartin kirjat ja polta ne. Pusulasta ja täältä myös
lähdetään.
Pusulasta Högf. esikuntaan: Täältä
ja Vihdistä lähtee miehiä sinne. onko
Högforsissa miehiä Täälä ei ole kuin
joita kuita Kysyttiin lähteekö sieltä.
kyllä aikomus on, vastai Räätäli Tuohus. Forssasta sanottiin olevan rauhallista. Aikovat myös lähteä, ne kun
menevät, Riihimäkeen päin. Tampereen puolta ei kuulu mitään uutta,
Surkeus vaan ei tiedetä mitä tästä
tulee. Kahden aikana on lähetetty
lähetit Riihimäkeen ottamaan selvää.
Esikunnasta kysyttiin joko ne aselaatikot kätkettiin viime yönä Bäckström vastasi että ei sillä ne ovat vielä
seurahuoneella laatikoissa.
22-4-18 kello 4 illal
Ennen perääntymistä on otettava
telefooni aparaatit pois. Käskettiin
Seurahuoneelta aseet kaikki muukin

hävittämään. Iltasen [?] poika oli vastassa telefoonissa.
23-4-18 kello ½5 aamulla
Tarmolla on 15 miestä Nurmi
sentraalissa. Vesala y.m. esikunnan
pääliköt ovat menneet. Hongistön
kuormasto mennyt takaisin vaikka
Vesala oli kieltänyt, sanoneet kyllä
niihin kieltoihin olemme tottuneet.
Kysyttiin Ikkalasta Sielä ovat joukot,
toiset Pusulassa. Eilen oli Vihtiläisiä
Ikkalassa 700[?] mieh.
Täällä eivät aiko lähteä. Pidetään
kokous tilanteen johdosta. Riihimäjestä ei tiedetä. Onko antautunut
Nummelasta ja Otalammelta ei ole
kuulunut mitään. Oli kysytty Ikkalasta päälikkö Jalavalta Panemmeko
aseet kasaan, kätkemmekö tahi pidämme itse, ei kuulunut vastausääntä. Mielipide kuuluu olevan etteivät
lähde mihinkään, paitsi vahdataan
paikoja. Vesala ja Ahlstedt rahastonhoitaja sekä Tuohus menevät yöllä
muka rintamaan. Miehistö täällä
tullut hurjaksi. Vaativat Ikkalasta Vesala ja Ahlstedt tuotavaksi tänne tekemään selvä. Lähetti polkupyörällä
lähetettiin Punakaartin nimessä Ikkalaan
23-4-18
Högforssin miehet tulevat Ikkalasta takaisin ja taitaa muittenkin pitäjien miehiä tulla tänne. Lyydikäinen
soitti ja selitti Että on kolme kertaa
käynyt rintaman läpitse, katsonut
mahdottomaksi vastuksen. Saksalaisia on äärettömät joukot. Riihimäki
on antautunut. Valkoset kehottavat
rauhalliseksi, menemään kukin töihinsä. Lyytikäinen kehottaa aseet laskemaan ja kätkemäänkin. Pidetään
kello 11 kokous.
Soitettiin Ikkalaankin Siellä eivät
uskoneet Lyytikäistä. Hänen on itse
tultava Högforssiin. Sano olevansa
kovin väsynyt. On 4 vuorokautta kul-

kenut. Nyt mennään joko koneella
tahi resiinalla hakemaan tänne tahi
Lyytikäisen tuntevien miesten läsnä
ollessa ottaa kirjallisen selityksen.
Osuus kauppa puhuu taas friijuu
juttujaan Sormuksista ynnä muuta
roskaa. Tuommoiset puheet tekevät
haittaa tärkemmillekin puheille. Lähtee tresiinamiehet ottamaan selvää
tilanteesta.
Sinisalo puhuu Ahjalasta Nurmi
käski Ikkalaan kokoukseen ½11 illalla Nummelta pyydettiin kahta kuularuiskumiestä kyytimies on sielä. Toinen sanoi: Veljeni viikko sitte kuoli ja
ette ilmoittaneet vaikka täältä oli pyydetty ilmoittamaan. Minä en lähde
kun kaverikan ei lähde. Kuularuiskun
osat lähetän opettamaan kyllä vain
pariks päivää Mutta mutta matkoille en lähde teillä on huonot miehet
kuularuiskua käyttämään. Väänteillä kun oltiin oltiin niin ruiskuttivat
omia miehiä, vaikka Lahtareita kyllä
oli ympärillä metsisä.
Vesala ja Ahlstedt ovat vielä pois.
Miehistö kiros ovat vieneet rahat
aseet, lupaavat hirttää
24-4-18 kello ½11
Vihdistä kysyttiin onko Riihimäki
kokonaan tahi puoleksi antautunut
Täällä on semmottia huhuja. Onko
Tampere, Vilppula, Hämeenlinna
ja Forssa punasilla. Kuinka siellä on
Onko miehet aseissa ja onko rauhallista. Eloranta: Täällä on rauhallista.
Täydellistä vahtipalvelusta tehdään.
Vihdistä: Täällä on täydellinen hajaannus ja anarkia valta, murhia on
tapahtunut. Sepä perkele, ei missään
tapauksessa punakaarti saa pudottaa
aseitaan ennen kun ylemmistä orgaaneista on virallinen määräys annettu.
Täydellinen vahtipalvelus on tehtä-

vä. Rosvous ja anarkia estettävä, punakaartissa täällä ei ole anarkistista
henkeä. Kaikilla keinoilla estettävä.
Vihdissä ei satte saada miehistöä kokoon. Eloranta: Koittakaa panna kaikki keinonne käyntiin saadaksenne
täydellisen vahtipalveluksen. Rosvot
tutkittava, vaaralliseksi huomattuna
ammuttava. Eloranta kiroi koko aseista luopumisen kun ei vielä tiedetä että olemmeko hävinneet ja siten lasketaan rosvous ja anarkia valtaan – se
on Jumalalta ehkäistävä.
24-4-18
Osuuskauppa Ahmolta pyydettiin
jauhoja. Ei saa ennenkun viljaa tulee.
Friijuukutsut lisäksi Latvan ja Laineen
keskustelu. Latva sanoi soittavansa
maantieltä, kenttä aparaatista lähellä Saaren kartano. Forssasta lähti tänään viimeset joukot pohjoista kohti
joiden mukana hänkin on. Kaikista
he tekevät selvää kun menevät, siis
puhdasta jälkeä. Heidän on mentävä
yötä myöden sen tähden, että ehtisivät ennen lahtaria Urjalaan ja sieltä
Hämeenlinnaan.
25-4—18 kello 5.40
Nurmi sentraalista, en tiedä kuka
seurahuoneelta. Ihmetteli kun sitä
Saksalaista junaa ei tullutkan vaikka
sitä ehtoolla niin odotettiin. Tämä
virka tulee jo ikäväksi: rupee toispuoliset vaatimaan jo puheluja Stikellikän ei halua täällä olla, ennen hän
vahtipalvelukses olis. Olis virta vaan
täällä: kun vaan saisis palkkansa jos
sekin jää saamatta. Kuinka Latva matkallansa pärjännee? Kuulitko kun se
matkan varrelta soitti! Ei tästä tiedä
mitä tullenen Koska Rahja joukkoinensa mahtanee saapua. Onko kahvia jo keitettynä. lähetä poika tuomaan Rahjan punaset kai odottavat

heille avuksi, koska siitä puhellaan.
Telefoonikeskustelut on peräti laimeita. Yks kerta oli 2den aikan ollut
puhelua. Nurmi ja Heiniö keskustelivat jos lyödään lossiks koko sentraalin hoito kun ei mitään puheluja ole.
Jo annetaan koko telefooni omistajille. Tietää ne meitin asjamme paremmin kun me itse Vaikka telefoonista
pois on edistätes.
Kello 9 aamulla Hyvinkäältä soitettiin täältä esikunnasta luultavasti
Silvan vastas. Jos tahdotte hyvällä antautua niin tuokai viimeistään kello 1
kaikki aseet ja ampumatarpeet. Vastaa täällä ei esikunnassa \ei/ ole kuin
2 miestä, toiset menneet pakoon.
Tämä on Saksalaisten upseerien pyynöstä. Ja määräyksestä.
Antakai sinne tieto nyt kaikille.
Ei tahdota uskoa jos vaan on joku
kun tahtoo vietellä
Taas osuuskaupan ja Ahmon naimisjuttu
vihon lopussa:
Hilda Öhrnberg Järvenpäästä selitti poikansa Emil Öhrnbergin nokiselta makuusijaltansa otetuksi ja viedyksi rintamalle 8 viikkoa sitte. Jos se
olis vankina että se vapautettaisiin. Ei
ole saanut tietoa. On sen verran kuullut olevan Tampereella vankina.
Irtonaisen vihon ”Muistiinpanoja
S PK keskustelusta” sisäkannessa:
Lindholm Vaskijärveltä soitti ja
Nummen kaartil sanomaa mikä vastaotti hirsipuuta sielä Muhjaalan??
Vastaaja oli Nummen lähetti joka
Nummelta soitti
Muistiinpanot lukenut professori
Ohto Manninen.
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Kaarlo Kivekäs
palveli kolmen
maan armeijassa
Ura eteni tykistöupseerina
Venäjän Kauko-Idässä

K

aarlo Kivekäs syntyi 6. joulukuuta 1866 Karl ja Maria
Backmanin perheeseen, johon syntyi vuosien varrella
kaikkiaan kuusi lasta, joista
yksi kuoli pienokaisena. Perheellä
oli Kouvolan Alakylässä maatila,
kestikievaritoimintaa ja maantien
yhdistävän lauttauksen hoitaminen.
Lauttaus oli osa Ylistä Viipurintietä
aina 1920-luvulle asti. Myöhemmin
perheen vauraus kasvoi kauppatoiminnan ja liikerakentamisen myötä.
Perheen äiti kuoli varhain ja isä-Karl
ehti avioitua sen jälkeen kaksi kertaa

OSA 1
Kuvat J. Loikkasen
kokoelma ja
Sotamuseo.

uudelleen, koska toinenkin vaimo
kuoli.
Backmanin Karl-poika selvisi
opintiellään Hämeenlinnan normaalilyseoon. Hänestä tuli kouluaikana
nimenmuutoksella Kaarlo Kivekäs.
Hän halusi upseerin uralle. Ylioppilaaksi tultuaan vuorossa oli kadettikoulu Haminassa, jossa Kivekäs erikoistui opiskelussaan tykistölinjalla.
Kadettikoulun päätteeksi järjestettiin
kesäleiri Länsi-Inkerinmaalla Krasnoje Selossa. Sen jälkeen kadetit ylennettiin aliluutnanteiksi, kuten myös
Kaarlo Kivekäs.

Väkivahva Kivekäs
Kaarlo Kivekäs omasi seikkailumieltä
ja anoi palvelupaikakseen Turkestanin ratsastavan patteriston. Asemapaikka oli Keski-Aasiassa. Keväällä
1893 Kaarlo Kivekäs meni naimisiin
kenraalin tyttären Jelizavetan kanssa.
Pariskunta ei pitänyt Suomeen muutossa kiirettä, vaikka kolmen vuoden
palvelun jälkeen se olisi ollut mahdollista. Vaimon sukujuuret pitivät
ilmeisesti heitä paikoillaan. Venäjällä
Kaarlo Kivekäs palveli nimellä Edvard
Karlovitsh Kivekäs.
Hän hämmästytti kaikkia voimillaan. Kerran joukkojen katselmuksessa muut upseerit veivät sapelinsa
eteen kunnia-asentoon, mutta Kivekäs tempaisi eteensä käsivarsilleen

^ Kaarlo Kivekäs Venäjän
kenraalimajurin asussa. Häntä
kutsuttiin Venäjällä nimellä
Edvard Karlovitsh Kivekäs.
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110 kilon painoisen vuoristotykin
putken. Välivaiheiden jälkeen hänet
nimitettiin patterinsa talouspäälliköksi ja sen jälkeen Pamirin osaston
päälliköksi. Vaimo otti ja lähti toisaalle ja pariskunta asui erillään luultavasti vuodesta 1901 alkaen.
Helmikuussa 1904 alkoi Venäjän
ja Japanin sota. Kivekäs tavoitteli rintamalle pääsyä. Kivekäs otti leskeksi
jääneen äidin ja tämän kaksi tytärtä
suojelukseensa. Toisen tyttäristä hän
nimitti kasvatikseen. Kivekäs solmi
uuden avioliiton vuonna 1879 syntyneen Natalia Nikolajevnan kanssa,
joka myös oli kenraalin tytär, kuten
edellinen vaimokin. Uusi vaimo oli
opiskellut muun muassa Ranskan
Sorbonnessa ja toimi nyt ranskankielen opettajana. Häitä vietettiin
14. lokakuuta 1910 ja näin Kivekkään
kasvattitytär sai äidin.

Ukrainan kenraalina
Elokuussa 1910 Kaarlo Kivekäs ylennettiin everstiksi. Samalla hänet
nimitettiin kenttätykistörykmentin
komentajaksi Puolaan. Palvelusta
siellä kesti kolme vuotta. Sen jälkeen
hänet siirrettiin rykmentinkomentajaksi Kaukoidän Vladivostokiin helmikuussa 1914. Saman vuoden elokuussa 1. maailmansota alkoi Venäjän
osalta välirikolla Saksan kanssa.
Kivekkään rykmentti sai määräyksen siirtyä Puolan rintamalle.
Natalia-vaimo ryhtyi Punaisen ristin
rintamasairaanhoitajaksi ja ottotytär
Gul-Begin jäi jatkamaan koulunkäyntiään Japaninmeren rannalle. Kivekkään ensimmäinen rintamataistelu

tapahtui Puolassa 17. marraskuuta
1914.
Rintamalta Kivekäs komennettiin
Odessaan kokoamaan uutta tykistöprikaatia, joka siirrettiin kesäkuussa
1916 Dnestriin laskevan Strupa-joen
varteen.
Maaliskuussa 1917 Pietarissa tapahtui vallankumous, jolloin keisari
luopui vallasta ja Venäjän johtoon
nousi väliaikainen hallitus. Venäjä alkoi hyökätä Ukrainassa kesällä 1917.
Venäjän armeijaan muodostettiin
ukrainalaisia yksiköitä ja Kivekkäästä
tuli tällaisen yksikön divisioonankomentaja. Kivekkään Natalia-vaimo
palveli sairaanhoitajana myös Ukrainan suunnalla. Ottotytär kastettiin
ja sai uudeksi etunimekseen Olga.
Ukrainalaiset pyrkivät itsehallintoon
ja Kivekäs matkusti Kiovaan ja neuvottelujen tuloksena hänestä tuli
joukko-osastoaan komentava kenraali Ukrainan armeijaan.

Vaaterahoilla kotimaahan
Saksalaiset etenivät Ukrainaan ja valtasivat Odessan. Ukrainan hallitus
hajotti saksalaisten painostamana
Kivekkään divisioonan, ja hän päätti
pyrkiä Suomeen. Saksalaiset miehittäjät eivät antaneet tähän kuitenkaan
lupaa ja Kivekäs joutui majailemaan
ilman palkkaa Kiovassa. Hän myi
vaatteitaan ja varusteitaan ja onnistui
lähtemään kohti Suomea. Berliinin
Suomen edustuston avustuksella hän
pääsi itsenäistyneeseen kotimaahan

^ Kivekkään pariskunta kesällä
1913.
heinäkuussa 1918. Kivekkään Nataliapuoliso saapui Suomeen saman vuoden joulukuussa. Natalia ja tytär Olga
aloittivat suomenkielen opinnot.
Ylipäällikkö C.G. Mannerheim
hyväksyi Kaarlo Kivekkään Suomen
armeijan palvelukseen. Kivekäs sai
kenraalimajurin arvon, joka hänellä
oli ollut myös sekä Venäjän että Ukrainan armeijassa. Kivekäs määrät-

tiin vartiopataljoonan komentajaksi,
mutta palkkaus tuli everstiluutnantin
viran mukaisesti. Suomen vapaussota oli päättynyt, eikä Kivekäs pitänyt
Vienaan heimokansan avuksi rientänyttä sotaretkikuntaa tärkeänä. Hän
uskoi Saksan häviävän 1. maailmansodan ja pelkäsi, että Saksan rinnalla
Suomi joutuu Iso-Britanniaa vastaan.
Syyskuun 15. päivänä 1918 sotavankilaitos ja sen myötä punavankileirit siirtyivät vankeinhoitohallituksen alaisuuteen ja leirejä alettiin
muuttaa vankiloiksi. Vartiopataljoonien vanhempia vartijoita lähetettiin
siviiliin ja pataljoonat lakkautettiin
lokakuun loppuun mennessä. Jäljelle
jäi vain Helsingin vartiopataljoona ja
Viipurin vastaavasta tuli Terijoen rajan vartio-osasto.
***
Jarmo Loikkanen – Mirko Harjula:
Kaarlo Kivekäs – kolmen armeijan
kenraali, Docendo 2017.
Osa 2 julkaistaan Vapaussoturin
seuraavassa numerossa.
		
Lasse Koskinen

^ Suomen armeijan lippujuhlapäivän
paraati 16. toukokuuta 1919. Kärjessä
ratsastaa valtionhoitaja C.G. Mannerheim.
Kaarlo Kivekäs oikealla koppalakkisena.
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Suojeluskunnan suojelusvartiot
järjestystä ylläpitämässä ja
sovintoa tekemässä 1918:
esimerkkinä Kaipio-Kuustenlatva Hämeenkyrössä

V

apaussodan taistelut saivat
Hämeenkyrössä
uuden
käänteen 24.3.1918, kun 10
päivää kestäneet Kyröskosken taistelut Mannanmäellä
päättyivät. Hämeenkyröä kolmisen
kuukautta hallinnut ja useita murhia
tehnyt punakaarti jäi taisteluissa tappiolle valkoisten joukkojen edetessä
everstien Ernst Linderin ja Haralad
Hjalmarsonin johdolla.

Vastuu suojeluskunnalle
Punakaartilaisten paetessa ja osin
antautuessa pitäjän järjestyksestä ja
turvallisuudesta sekä lailliseen toimintaan palaamisesta sai vastuun

^ Kaipion ja Kuustenlatvan suojelusvartiostojen yhteiskokouksen pöytäkirja
30.6.1918 on arkistoitu Kansallisarkiston kokoelmiin.
Hämeenkyrön suojeluskunta. Sen
paikallispäällikkönä toimi maanviljelijä Jalmari Raipala. Eversti Linder
nimitti pitäjän komendantiksi joukoissaan taistelleen, Hämeenkyrön
kunnan eläinlääkärin, luutnantti
Gotthelm Klenbergin. Hänet punainen kunnallishallinto oli erottanut
talvella eläinlääkärin virasta.
Suojeluskunnan alaisuudessa toimivat kylissä suojelusvartiot, joita
Hämeenkyrössä oli 16. Sellaiset olivat
myös pitäjän länsipuolella Kaipion ja
Kuustenlatvan kylissä, jotka muodostivat yhteisen koulupiirin.
Valkoisten ottaessa pitäjän haltuunsa, alkoi joukkojen hevoskuljetusten järjestäminen kohti
Tamperetta. Hämeenkyröstä tarvittiin kuljetuksiin noin 500 hevosta.
Myös minun ja vaimoni isoisät olivat
hevosineen ja rekineen valkoisten
huoltoajossa Länsi-Tampereella ajaen kuljetuksia Pyhäjärvellä jään yli.
Tuolloin toimeenpantiin myös kut-

^ Helmikuussa 1918
punakaartin esikunta sulki
Hämeenkyrössä muutamia
kouluja, koska punaiset
pelkäsivät oppilaiden toimivan
”tiedonantajina lahtareille”.
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sunnat, joissa miehet jaettiin iän ja
luotettavuuden mukaan. Järjestyksen
ylläpitämiseksi alkoivat punakaartilaisten aseiden luovuttamiset, syyllisten kiinniottamiset ja tuomitsemiset.

”Pistä nyt se pyssys
tuohon”
Hämeenkyrön osalta useimmiten
mainitaan vain ankarat rankaisutoimet. Vähemmän kirjoitetaan sovinnon rakentamisesta, esimerkiksi
lievempien tuomioiden antamisesta
kuten kevättöiden pakkotyövelvoitteista tai punaisten kokonaan vapauttamisista. Tästä on myös hauskoja
tositapauksia kuten seuraava: ”Suojeluskunnan päälliköllä Jalmari Raipalalla oli Kuustenlatvalla iso Humpin torppa, missä oli erittäin ruma ja
karvainen renki. Renki oli ollut punakaartissa vartiomiehenä kiväärin
kanssa Kuustenlatvan ristillä. Kun
valkoiset määräsivät kaikki punaisten puolella olleet ilmoittautumaan
esikuntaan Raipalan talossa ja luovuttamaan aseet, niin renkikin meni.
Raipala oli armahtanut hänet sanomalla: Vai on ne sullekin kiväärin antanu. Mutta kyllä sua olis muutenkin
peläätty. Pistä nyt se pyssys tuohon ja
me sinne Humpille töihin.”

Mahdollisuus vapauteen
Virallisemmin tuomioiden lieventämismahdollisuudesta ja armahtamisista ilmoitti senaatti kesäkuun lopulla. Perusteena oli vankileirien ahtaus,
ruoan puute ja tautien leviäminen.
Luotettaville valkoisille annettiin
mahdollisuus lähteä vapauttamaan
vaarattomina pidettyjä punavankeja. Siihen kuitenkin tarvittiin pitäjän
suojeluskunnan esikunnalta lupa.
Kesäkuun viimeisenä päivänä
vuonna 1918 Kaipion ja Kuustenlatvan suojelusvartiot pitivät yhteisen
kokouksen, jonka puheenjohtajana
toimi kauppias, puuseppä Mikko
Mäkinen ja sihteerinä Kaipion koulun opettaja Artturi Rajala. Mäkinen
oli Kaipion koulun johtokunnan
puheenjohtaja, jonka Jalmari Raipala oli tituleerannut ”Kuustenlatvan
korvenkuninkaaksi”. Rajala oli tullut
Kaipioon Somerolta neljä vuotta aikaisemmin. Hänestä tuli suuri kylän
kehittäjä toimiessaan opettajana 41
vuotta.
Yhteisessä kokouksessa paikalla
oli 23 kylien miestä. He olivat järjestäytynyttä toimintaa kunnioittaneita ja hoitaneita miehiä. Osa heistä
oli aktiivisia suojeluskuntalaisia,
osa puolueettomia uuden valkoisen
hallinnon kannattajia. He eivät kantaneet kaunaa siitä, että punakaarti
oli syyllistynyt muun muassa alueen
koulun sulkemiseen. Kokous listasi
pois haettavaksi 10 vankia Lahden
ja kolme Hämeenlinnan punavankileireiltä. Vankeja hakemaan valittiin
Mäkisen ja Rajalan lisäksi Iivari Kallio
(Humppi). Lisäksi kokous päätti, että
kukin vanki saa osaltaan korvata hakijain vaivat ja kulut.

Hämeenkyrön suojeluskunnan
esikunta piti kokouksensa kolme
päivää myöhemmin. Esikunta päätti
antaa valtakirjat tuoda Lahdesta ja
Hämeenlinnasta vankeja. Pyyntöjä
ja nimiä ei ole eritelty eikä kirjattu
esikunnan pöytäkirjaan. Pyyntöjä
tuli luultavasti runsaasti eri puolilta
pitäjää.

Nimet pöytäkirjassa
Kaipion ja Kuustenlatvan suojelusvartioiden alkuperäisessä pöytäkirjassa ovat nuo 13 punavankia nimeltä
mainittu. Joukossa on monia minulle tuttuja syntymäkotikyläni nimiä.
Yhden heistä tunsin hyvin. Useasti
pikkupoikana kävin hänen tuvassaan
häntä tervehtimässä. Vuonna 1918
hän oli vielä poikamies, mutta meni
muutamaa vuotta myöhemmin naimisiin äitini tädin kanssa. Jäätyään
leskeksi hän meni naimisiin ensimmäisen vaimonsa äitipuolen kanssa! Tästä on paljon juttua suvussa
riittänyt, mutta siitä ei koskaan,
että hän oli ollut punavankileirillä
Lahdessa.
Pöytäkirjassa oli viisi nimeä yliviivattu. Miksi? En voi olla varma, mutta
arvelen, että yliviivattujen kohdalla
Hämeenkyrön suojeluskunnan esikunta ei antanut valtakirjaa poishakemiseen. Ainakin kahden heistä
tiedän olleen punakaartissa tavallista
hevosmiestä huomattavasti suuremmassa roolissa. Yksi listalla oleva ehti
kuolla ennen kuin häntä lähdettiin
hakemaan. Näillä tiedoilla olen päätynyt siihen, että Kaipion ja Kuustenlatvan miehet hakivat heinäkuussa
1918 vapauteen seitsemän punavankia Lahdesta ja Hämeenlinnasta.
24.7.1918 Hämeenkyrön suojeluskunnan esikunnan kokous varapäällikkö Gotthelm Klenbergin johdolla
ei antanut hakulupaa yhdelle Tammisaaren punavankileirillä vangittuna olleelle Kaipion kyläläiselle. Tässä
tapauksessa esikunta oli niin tiukkana, että antoi lupaa suosittaneille
opettaja Artturi Rajalalle ja talollinen
Ville Peltoniemelle ”muistutuksen
huonon roiston suosimisesta”. Kyseisen punavangin pojasta tuli aikanaan
kova kommunisti ja metsäkaartilainen jatkosodassa.

^ ”Kuustenlatvan korvenkuningas”
Mikko Mäkinen toimi suojeluskunnassa suojelusvartion asiamiehenä.
Hänen vanhin poikansa oli taisteluissa
vapauttamassa Tamperetta.

^ Opettaja Artturi Rajala rakensi
sovintoa ja ylläpiti sopua perustamalla
Kaipion kylään muun muassa
osuuskassan, osuusmeijerin ja
pienviljelijäyhdistyksen.
Myöhemmin vuoden 1918 lopussa
ja 1919 alussa Hämeenkyrön isännät
– myös Kaipiosta ja Kuustenlatvalta
– hakivat ehdonalaiseen useita valtiopetoksesta lievemmin tuomittuja
alaisiaan ja kyläläisiään eri vankileireiltä.

Amiraaliksi ja kontraamiraaliksi
Hämeenkyrön suojeluskunnan varapäällikkö, komendantti Gotthelm
Klenberg oli tunnettu voimakkaan
järjestysvallan edustajana, joka puhui ”lujan kansallisarmeijan luomistyöstä”. Tosin jo kesäkuun lopulla
Klenberg oli myös vapauttamassa
osaa pakkotyöhön määrätyistä punakaartilaisista. Klenberg, joka oli
toiminut Hämeenkyrössä vuodesta
1913, muutti pitäjästä pois elokuussa
1918. Hän siirtyi 3. divisioonan palvelukseen.
Gotthelm Klenberg toimi puolustusvoimien ylieläinlääkärinä vuosina
1940–1952. Hänestä tuli Suomen ensimmäinen eläinlääkintäkenraalimajuri. Hänen nuorempi poikansa amiraali Jan Klenberg toimi 1990–1994
puolustusvoimien
komentajana.
Vuosina 1980–1983 hän toimi merivoimien komentajana. Vanhempi
poika, kontra-amiraali Bo Klenberg
oli toiminut merivoimien komentajana 1977–1978.
Jouni Koskela
HN, HM, res. ylik.
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^ Scho
myönnettlzyin siviililentolupakir
Magdeburg 5. helmikuuta 1934 ja,
issa.

^ Werner Mölders (selin) vastaanottaa 3./J 88:n päällikkyyden Adolf Gallandilta (vaaleassa
haalarissa) Espanjassa. Kolmantena vasemmalta Günther Scholz.

Everstiluutnantti
Günther Scholz
– Lajinsa viimeinen

G

ünther Scholz syntyi
Breslaussa
(nykyinen
Puolan Wroclaw) 8. joulukuuta 1911. Hänen isänsä
työskenteli
paikallisen
palokunnan insinöörinä ja palveli
ensimmäisessä maailmansodassa –
ehkäpä juuri ”alan kokemuksensa”
vuoksi – liekinheitinmiehenä. Vuonna 1927 isä siirtyi vakuutusyhtiön
palvelukseen, ja perhe muutti sen
myötä Magdeburgiin. Lentäminen
kiehtoi Günther Scholzia jo nuoresta
pitäen, ja ylioppilaaksi kirjoitettuaan
hän sai isältään luvan liittyä Saksan
ilmailuyhdistykseen ja suorittaa
lentolupakirjan. Isänsä tavoin Scholz
aikoi hankkia insinöörin ammatin ja
oli jo kirjautunut sisään Hannoverin
teknilliseen korkeakouluun. Kansallissosialistien noustua valtaan 1933
alkoi pian liikkua huhuja syntymässä
olevista Saksan uusista ilmavoi38 | vapaussoturi | 1/18

mista. Virallisesti sitä ei tapahtunut
Versailles’n sopimuksen määräysten
vuoksi, mutta asioita valmisteltiin
jo salassa. Saksan heikon työllisyystilanteen ja epävarmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi Scholzkin
päätti lähteä upseerin uralle vuoden
1934 alkupuolella.

Sotilasuralle
Koska Luftwaffea (Saksan ilmavoimat) ei vielä virallisesti ollut olemassa, tulevat ilmavoimien upseerit
koulutettiin meri- ja maavoimien
toimesta. Scholz astui merivoimien
palvelukseen, ja koulutus kesti puolitoista vuotta aina lokakuun 1935
loppuun saakka. Luftwaffe oli perustettu virallisesti 1. maaliskuuta 1935.
Scholzin varsinainen lentokoulutus
alkoi sitten marraskuun 1935 alussa
Salzwedelissä. Koska Scholzilla oli jo

lentolupakirja siviilissä, sai hän siirtyä suoraan tyyppilentoihin koulun
eri konetyypeillä. Huhtikuussa 1936
Scholz ylennettiin luutnantiksi, ja
hän sai siirron ensimmäiseen hävittäjärykmenttiinsä. Kalustona oli vielä
tuolloin Heinkel He 51 -kaksitasohävittäjä.

Espanjan sisällisota
Espanjan sisällissota syttyi kesällä 1936, ja pian Saksa lähetti Legión
Cóndorina tunnetun ilmavoimien
yksikön tukemaan kansallismielisiä
joukkoja. Moni lentäjä ”katosi” Saksasta vähin äänin, ja niin myös Scholzin halukkuutta lähteä Espanjaan
tiedusteltiin vuoden 1938 alussa. Hän
vastasi myöntävästi, ja syitä oli monia. Sota Espanjassa houkutteli nuorta miestä seikkailuun, siellä pääsisi
soveltamaan oppimiaan asioita käytännössä, ura edistyisi, näkisi maailmaa ja palkka oli joka tapauksessa
erittäin hyvä.
Scholz saapui Espanjaan maaliskuussa 1938. Legioonan hävittäjälaivuetta johti tuolloin kapteeni
Gotthard Handrick, joka oli voittanut
kultamitalin nykyaikaisessa viisiottelussa Berliinin olympialaisissa 1936.
Laivue koostui neljästä lentueesta
sekä esikuntakomppaniasta. 1. ja 2.
lentue olivat Bf 109 -koneilla varustettuja hävittäjälentueita. 3. ja 4. lentue olivat maataistelulentueita, ja ne
lensivät vielä He 51 -koneilla. Kaikki
uudet tulokkaat komennettiin ensin
maataistelulentueeseen, jonka päällikkönä oli hyvin kuuluisaksi myö-

hemmin noussut yliluutnantti Adolf
Galland. Pian Gallandin seuraajaksi
saapui toinen tuleva huippuässä,
Werner Mölders. Sekä Mölders että
Galland toimivat myöhemmin toisessa maailmansodassa Saksan hävittäjälennoston komentajina. Möldersin
toistuvien vaatimusten jälkeen myös
3. lentue varustettiin Bf 109 -koneilla.
Günther Scholzkin saavutti ensimmäisen ja ainoaksi jääneen ilmavoittonsa Espanjassa Bf 109 -koneella 19.
elokuuta 1938. Pian sen jälkeen hänet
ja monet muut kutsuttiin takaisin
Saksaan Sudeettialueiden kriisin kärjistymisen takia.
Taistelut Espanjassa päättyivät
lopullisesti maaliskuussa 1939. Berliinissä pidettiin 6. kesäkuuta 1939 voitonparaati, johon myös Scholz osallistui. Ansioistaan taisteluissa hänelle
myönnettiin Espanjan kultainen risti
miekoilla. Espanjan palkkarahoillaan
Scholz osti useimpien toveriensa tapaan auton, joka Scholzin tapauksessa oli Hansa 1700 Sport -urheiluauto.

Toinen maailmansota
alkaa
Saksan hyökätessä Puolaan yliluutnantti Scholz oli Jagdgeschwader 21:n
(JG, Hävittäjärykmentti 21) 1. lentueen
päällikkönä Itä-Preussissa. Puolan
taistelujen päätyttyä yksikkö siirrettiin valvomaan ilmatilaa Saksan länsirajalle. Saksan hyökättyä länteen
Scholz saavutti tämän sodan ensim-

mäisen ilmavoittonsa ammuttuaan
Curtiss Hawk -hävittäjän alas Belgian
yläpuolella 13. toukokuuta 1940. Yhteensä hän saavutti neljä ilmavoittoa
länsirintaman taisteluiden aikana. I/
JG 21 (JG 21:n I laivue) nimettiin uudelleen III/JG 54:ksi heinäkuussa
1940, ja 1. lentueesta tuli JG 54:n 7. lentue. Mainittakoon tässä, että kesällä
1944 II/JG 54 (JG 54:n toinen laivue)
oli osa Suomessa toiminutta osasto
Kuhlmeytä.
Loppukesällä ja syksyllä 1940 taistelussa Englannista Scholz saavutti
myös neljä ilmavoittoa. Hän toimi
syksyllä myös puolentoista kuukauden ajan laivueen tilapäisenä komentajana. Keväällä 1941 III/JG 54 osallistui Jugoslavian valtaukseen, ja siellä
saksalaiset kohtasivat jugoslavialaisia
lentäjiä, jotka hekin lensivät Bf 109
-koneilla.
Jugoslaviasta palattuaan JG 54
siirtyi työkentille Itä-Preussiin. Sieltä rykmentti osallistui 22. kesäkuuta
1941 alkaneeseen operaatio Barbarossaan. Ensimmäisen ilmavoittonsa
itärintamalla Scholz saavutti jo 23.
kesäkuuta. Ilmavoittojen määrä kasvoi hyökkäyksen ensimmäisten viikkojen aikana nopeasti, ja heinäkuun
lopulla niitä oli jo 20. Siihen saakka
20 pudotusta oli yleensä oikeuttanut rautaristin ritariristiin. Rykmentinkomentaja, myös hyvin tunnettu
hävittäjälentäjä Hannes Trautloft
kertoikin Scholzille, että oli esittänyt
tälle ritariristiä, mutta juuri tuolloin

myöntökriteereitä alettiin nostaa
saksalaisten idässä saavuttamien
suurten pudotusmäärien takia. Arvostetun kunniamerkin ei haluttu
kärsivän inflaatiota.
1. elokuuta 1941 Scholz ampui alas
DB-3-pommikoneen, mutta koneen
taka-ampuja osui myös Scholzin Bf
109 -hävittäjään. Hän joutui tekemään pakkolaskun, loukkaantui,
ja joutui sairaalaan Saksaan. Rintamalle Leningradin lähelle hän palasi
syyskuun puolivälissä. Scholz pääsi
lomalle seuraavan kerran jo jouluna
lentotoiminnan ollessa pysähdyksissä sään takia, ja loman aikana hän
meni naimisiin pitkäaikaisen kihlattunsa kanssa.

Pohjoisrintamalle
Helmikuussa 1942 kapteeni Günther
Scholz komennettiin IV/JG 1:n (JG 1:n
neljäs laivue) komentajaksi Jeveriin,
missä laivueen tehtävänä oli Saksanlahden ilmapuolustus. Laivue sai kuitenkin siirron Norjan Trondheimiin
jo maaliskuussa, ja sen uudeksi nimeksi tuli III/JG 5.
Seuraavaa siirtoa ei tarvinnut odottaa pitkään, sillä huhtikuussa laivue
sai käskyn siirrosta Petsamoon, josta
tulikin sitten laivueen pitkäaikainen
tukikohta. Laivueen maahenkilökunta matkusti Petsamoon maitse. Jotta
Messerschmitt-hävittäjät saataisiin
Petsamossa taistelukuntoisiksi heti,
ykkösmekaanikot, työkalut ja tar-

^ Kesäkuussa
1942 otettu
kuva Günther
Scholzista
Petsamossa.
Espanjan
kultainen risti
miekkojen kera
näkyy kuvassa
selvästi.

^ Scholz
autossaan
(kuusisylinterinen Hansa 1700
Sport) Jesaun
lentokentän
kerhon edessä.
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^ 12. elokuuta 1942
Petsamossa otettu kuva Scholzin
palattua lennolta, jolla hän
saavutti 30. ilmavoittonsa.

vikkeet sekä ohjaajien matkatavarat
pakattiin Ju 52 -kuljetuskoneen kyytiin. Ju 52 törmäsi kuitenkin matkalla
sumussa vuoreen, ja kaikki koneessa
olleet saivat surmansa.
Joitakin päiviä sen jälkeen kun III
laivue oli saapunut Petsamoon, otti majuri Gotthard Handrick JG 5:n
komentoonsa. Hän oli Scholzin tuttu jo Espanjasta, missä Handrick oli
johtanut Legión Cóndorin hävittäjälaivuetta. Handrick oli paitsi olympiavoittaja, myös Euroopan mestari ja
kolminkertainen Saksan mestari.
Ensimmäisen ilmavoittonsa uudella rintamalla Günther Scholz saavutti 28. huhtikuuta 1942, kun hän
pudotti venäläisten lentämän Hurricane -hävittäjän. Scholz ampui alas
MiG-1-hävittäjän 12. elokuuta Murmanskin luoteispuolella ja saavutti
silloin 30. vahvistetun ilmavoittonsa
toisessa maailmansodassa. Siitä hyvästä hänet palkittiin 8. syyskuuta
Saksan kultaisella ristillä. Muutamaa
päivää aiemmin hänelle oli myönnetty myös suomalainen 3. luokan Vapaudenristi. Talven tullen sotalentoja
ei juuri lennetty, mutta urheilumies
Handrick piti rykmenttinsä kiireisenä mm. hiihtoharrastuksen, metsästyksen ja iglujen rakentamisen harjoittelun parissa.

^ 29 aikaisempaa ilmavoittoa
on merkitty sivuperäsimeen. On
huomattava, että JG 5 lensi tuolloin
pääosin vielä vanhalla Bf 109 E -koneella,
kun muilla rintamilla oli siirrytty Bf
109 F -malliin jo yli vuotta aikaisemmin.
Kansallisuustunnuksen etupuolella
laivueenkomentajan ”vinkkelit”.
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Rykmentinkomentaja ja
hävittäjäjohtaja
Günther Scholz ylennettiin majuriksi
1. huhtikuuta 1943, ja rykmentinkomentaja Handrickin saatua siirron
Itävallan alueen hävittäjäjohtajaksi,
Scholzista tuli JG 5:n uusi virkaa tekevä komentaja 1. kesäkuuta 1943.
Samalla hänen omien sotalentojensa
määrä väheni nopeasti. JG 5:n laivueista II ja III olivat Petsamossa, kun
taas I ja IV laivue olivat Norjassa, eikä JG 5 koskaan operoinut yhtenä
kokonaisuutena. Viimeisen ja 34. ilmavoittonsa (joista 1 siis Espanjassa)
Scholz saavutti 18. elokuuta 1943. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi 1.
maaliskuuta 1944, ja vasta tuona päivänä hänestä tuli virallisesti JG 5:n komentaja. Välillä Scholz oli JG 5:n osien
kanssa Alakurtissa, ja hänelle annettu

mahdoton tehtävä oli katkaista lähellä kulkeva Muurmannin rata yhdessä
Stuka-syöksypommittajien kanssa.
Liikennettä radalla saatiin häirittyä,
mutta ei koskaan katkaistua pysyvämmin.
Toukokuussa 1944 Scholz komennettiin sitten yllättäen Norjan hävittäjäjohtajaksi Stavangeriin. Taistelutoiminta Norjan rannikolla oli varsin
vähäistä, mutta marraskuussa 1944
brittiläiset Lancaster-pommikoneet
upottivat taistelulaiva Tirpitzin
Tromssan lähellä. Katastrofin syntipukiksi joutui Scholzia JG 5:n komentajana seurannut 200 ilmavoiton ässä,
majuri Heinrich Ehrler.
Helmikuusta 1945 eteenpäin aina
sodan loppuun saakka Scholz toimi
hävittäjäjohtajan toimensa ohella jälleen myös JG 5:n viimeisenä komentajana. Sotalentoja hän ei kuitenkaan
enää lentänyt. Scholzia kohtasi myös
henkilökohtainen tragedia 15. helmikuuta 1945, kun hänen vanhempansa
kuolivat Magdeburgin pommituksessa.
Toukokuussa 1945 saksalaiset
joukot antautuivat myös Norjassa, ja
Scholz joutui englantilaisten vangiksi.
Elokuussa joukko saksalaislentäjiä sai
luvan lentää Saksaan kuljetuskoneilla, jotka lastattiin täyteen mm. sairaita
saksalaissotilaita sekä norjalaisia naisia, jotka odottivat lapsia saksalaisille.
Englantilaiset halusivat molemmista
ryhmistä eroon. Niin Scholz lensi Ju

^ Günther Scholz majurina rinnassaan
Saksan kultainen risti ja Espanjan
kultainen risti miekoilla.

52:lla Lyypekkiin ja jäi sinne.
Vankeudesta Scholz pääsi lopullisesti marraskuussa 1945. Hänen vaimonsa ja tämän vanhemmat olivat
neuvostovyöhykkeellä Chemnitzissä,
ja helmikuussa 1946 Scholz ylitti vyöhykerajan salaa päästäkseen heidän
luokseen. Scholz ja vaimonsa Christa
asuivatkin ilmeisesti koko loppuelämänsä ajan Chemnitzissä, jonka nimi vuosina 1953–1990 tosin oli KarlMarx-Stadt. Sodan jälkeen Scholz
aloitti työskentelyn appiukkonsa yrityksessä, joka painoi mm. rautateiden
matkalippuja.
***
Suomentaessani Ingo Möbiuksen
Günther Scholzin sotilasurasta kertovaa kirjaa vuonna 2014 olin kirjeenvaihdossa tuolloin 102-vuotiaan
Scholzin kanssa. Hän kertoi käsin
kirjoittamissaan kirjeissä muistojaan
sota-ajalta mm. Petsamosta. Hän
kertoi myös tehneensä automatkan
Suomeen joskus 1960-luvulla. En kuitenkaan ehtinyt kysellä tarkemmin
hänen sodanjälkeisistä vaiheistaan.
Kirjan tapahtumat päättyvät vuoteen
1946. Günther Scholz menehtyi ly-

Vie vapauden viestiä eteenpäin tuleville
sukupolville vapaussodan
100-vuotismuistopinssin myötä.

hyen sairauden jälkeen 24. lokakuuta
2014, valitettavasti vain pari viikkoa
ennen kuin hänen kirjansa suomenkielinen painos valmistui. Hänet
haudattiin kotikaupunkinsa hautausmaalle.
Kuollessaan Günther Scholz oli
monella tapaa viimeinen lajissaan.
Marraskuussa 2014 hän oli korkeaarvoisin (everstiluutnantti) elossa ollut entisen Wehrmachtin sotilas. Hän
oli myös viimeinen elossa ollut sodan
ajan Luftwaffen rykmentinkomentaja, viimeinen elossa ollut Espanjan
kultaisen ristin miekoilla saanut henkilö sekä viimeinen elossa ollut Legión Cóndorin lentäjä. Hän ehti olla
naimisissa Christa-vaimonsa kanssa
lähes 73 vuotta.
Raimo Malkamäki
^ Koala-kustannus julkaisi vuonna 2014 saksalaisen sotakirjailijan Ingo Möbiuksen kirjoittaman kirjan nimeltä ”Hävittäjälentäjänä Espanjasta Jäämerelle – Günther Scholz
muistelee”. Kirjan suomentaja on tämän
artikkelin kirjoittaja. Artikkelin kuvat ovat
kirjan kuvitusta.

35-vuotisjuhlamitali
(VHS)

Hinta 35 € + lähetyskulut

Tilaukset: Vapaussodan Perinneliitto
Koulukatu 16 A, 33200 Tampere,
puh. (03) 223 0845, vape@perinneliitto.fi
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Hollolan Martta Koskiselle
kuolemantuomio vakoilusta
Aate siivitti mukaan toimintaan vihollisen hyväksi

M

artta Koskinen syntyi Hollolan kirkolla 1896. Hänen
kotinsa oli aluksi pitäjätuvassa, jonka paikalla on nykyinen vanha kunnantupa.
Myöhemmin asuntona oli harjun
toisella puolella oleva Parinpellon
torppa. Martta sairastui pienenä tulirokkoon, jonka seurauksena toinen
korva kuuroutui. Kaksi hänen kolmesta sisarestaan menehtyi nuorina
keuhkokuumeeseen. Vain Marttaa

^ Martta Koskinen syntyi Hollolan vanhan kunnantuvan paikalla ennen
sijainneessa talossa.
10 vuotta nuorempi Toini jäi Martan
ohella henkiin. Perheeseen kuuluivat
Yrjö-veljen lisäksi myös äiti Alina ja
isäpuoli Kustaa. Myöhemmin syntyi
myös veli Pentti.
Elokuvaohjaaja Ville Suhonen teki Martta Koskisen elämäntarinasta
dokumenttielokuvan vuonna 2015
ja kirjoitti hänestä kirjan, jonka perustaksi hän tutki Valtiollisen poliisin
arkistoja ja Martta Koskisen runsasta
kirjeenvaihtoa, joista osa oli kirjoitettu sukulaisille Hollolaan.
Martta Koskinen liittyi vapaussodan aikana 1918 punakaartiin, koska
siellä sai hyvää palkkaa, ruokaa, kenkiä ja asusteita, mutta palkan maksu
loppui melko pian. Naiskomppania

^ Martta Koskinen
katuvalokuvaajan kuvassa
Helsingissä.
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vartioi rataa aluksi Nastolan Uudessakylässä, josta punaiset vetäytyivät
kohti Kaakkois-Suomea. Martta Koskinen pidätettiin Kotkassa 4. toukokuuta 1918. Hän joutui vankileirille
Helsingin Santahaminaan. Valtionhoitaja P.E. Svinhufvud aloitti punavankien armahdukset. Martta Koskinen vapautui joulukuussa 1918. Hän
palasi aluksi Hollolaan ja sen jälkeen
työnhakuun Helsinkiin keväällä
1920. Hän ryhtyi ompelijaksi.

Vihjetieto Hollolasta
Martta Koskinen liittyi kommunisteja tukevaan nuorisoliittoon. Hän
toimi sen kokouskirjurina ja alkoi
kirjoitella sisäisiin järjestölehtiin.
Martta Koskinen onnistui välttymään pidätyksiltä, joita suoritettiin
vuodesta 1923 alkaen pääministeri
Kyösti Kallion hallituksen kommu-

nismin torjuntalakien perusteella.
Etsivän Keskuspoliisin kanssa hän
joutui tekemisiin vuonna 1933 Hollolasta tulleen ilmiannon perusteella.
Martta Koskinen kertoi EK:n kuulustelussa olevansa maanalaisen
Suomen Kommunistisen Puolueen
jäsen ja kotietsinnässä löytyi erilaista kirjallista materiaalia. Helsingissä
ja Lahdessa pidätettiin 27 henkilöä,
joista yksi oli 19-vuotias Matti Lång
Hollolasta. Martta Koskinen sai kaksi
vuotta vankeutta ja kansalaisluottamus meni viideksi vuodeksi, mutta
hän pääsi vapaaksi jo vapun jälkeen
1935 ja jatkoi itsenäisen ompelijan
työtään.
Sisäministeri Urho Kekkonen
käynnisti pitkään valmistellun pidätysaallon 29. marraskuuta 1938.
Pidätetyiksi joutui sekä Suomen
Kommunistisen Puolueen että oikeistolaisen Isänmaallisen Kansanliikkeen jäsenistöä. Martta Koskinen
näkyi enää harvemmin Valtiollisen
poliisin raporteissa, koska hän on
vaatimaton rivijäsen äärivasemmiston verkostossa.

Pikkuveli kaatui
Martta Koskisen pikkuveli Pentti
kaatui talvisodan toisena päivänä
Raudussa 22-vuotiaana. Hollolaan
tuotiin 11 kaatuneen sankarivainajan
ruumiit. Martan äiti kuoli tammikuun 8. päivänä 1940. Juhannuksen
jälkeen pidettiin vastaperustetun
Suomi-Neuvostoliitto Seuran 800

hengen suurjuhla Helsingissä Koiton
talossa, jolloin Martta Koskinen liittyi
seuran jäseneksi. Hän kävi ompelemassa Hella Wuolijoelle Marlebäckin
kartanossa Iitissä, mutta Wuolijoki
oli hidas maksaja.
Jatkosodan aikana mahdollisia
Neuvostoliiton avustajia suljettiin
turvasäilöön. Riihimäen vankilassa säilössä olevista miehistä muodostettiin Erillinen Pataljoona 21 eli
Pärmin pataljoona. Junakuljetuksen
aikana kommunistisena sisäministerinä myöhemmin tunnettu Yrjö Leino karkasi junasta ja kätkeytyi Martta Koskisen asuntoon. Rintamalle
päästyään pataljoonan miehistä yli
70 loikkasi Neuvostoliiton puolelle,
ja osa heistä esiintyi vihollisen lentolehtisissä. Yksi heistä oli Matti Lång,
joka myöhemmin desanttina laskeutui laskuvarjolla Vesijärven jäälle.
Vakoilurengas alkoi selvittää Helsingin ilmatorjuntatykkien asemia ja
pyrki viestittämään niistä edelleen
viholliselle. Martta Koskinen oli yksi
viestiketjun jäsenistä. Valpon etsivät
pidättivät hänet 5. joulukuuta 1942
kuulusteltavaksi ja kodissa suoritettiin etsintä. Yksi kuulusteltavista
sanoi vieneensä vakoiluraportteja
Koskiselle ja saaneen häneltä vakoilutehtäviä. Martta Koskisen pidättäminen jatkui vuoden 1943 puolelle.

Laukauksia hautausmaalla
Laaja
maanpetosoikeudenkäynti
alkoi 13. maaliskuuta 1943 ja jatkui

pitkälle huhtikuuhun. Helsingin ilmatorjunnan komentaja, Pekka Jokipaltio ja hänen adjutanttinsa antoivat
oikeudessa todistajalausunnot Martta Koskiselta löydetyistä kartoista.
Niihin oli merkitty it-tykkien asemapaikat. Martta Koskinen ja vakoilija
Olavi Heiman tuomittiin kuolemaan
22. huhtikuuta 1943. Kymmenen
muuta henkilöä sai eripituisia vankilatuomioita, joista kaikki valittivat
sotaylioikeuteen.
Puolustusasianajaja Eino Pekkala
avusti Martta Koskista kirjoittamaan
armonanomuksen tasavallan presidentille Risto Rytille. Se kulkeutui
ensin Hollolasta syntyisin olevan oikeusministeri Oskari Lehtosen kautta. Tuttavat ja sukulaiset Hollolasta
liittivät oman armahdusvetoomuksensa mukaan. Kertomusten mukaan presidentti Rytillä oli kiireinen
päivä, joten armahduspyynnöt jäivät
vähäiselle huomiolle. Korkein oikeus
vahvisti 9. syyskuuta 1943 Martta
Koskisen ja Olavi Heimanin saamat
kuolemantuomiot.
Helsingin Malmin ampumarata
rakennettiin vuonna 1936 ammunnan MM-kilpailuja varten. Sen takana oli sodan aikana kuolemaantuomittujen teloituspaikka. Yhden
silminnäkijän mukaan Martta Koskinen ja Olavi Heiman ammuttiin
hautausmaan muuria vasten. Pastori
Kuula siunasi vainajat rivihautaan
Malmille. Sotavuosien 1939–1944
aikana 515 kuolemantuomiota pistettiin täytäntöön. Heistä 434 oli
Neuvostoliiton desantteja ja Suomen
kansalaisia teloitettiin maanpetostuomioiden perusteella 32, joista yksi
oli Martta Koskinen. Rintamakarkureita teloitettiin 46.
***
Ville Suhonen: Ompelijatar – Martta
Koskisen kuolema ja elämä, Gummerus 2016.
Lasse Koskinen

^ Presidentti Risto Ryti
tarkastamassa Helsingin
ilmatorjunta-asemia. Näiden
paikkatietoja vakoilijat pyrkivät
välittämään viholliselle.
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sia 1939–1940: kunnioitetaan uhrien
muistoa ja iloitaan samalla siitä, että
uhrien ansiosta voidaan elää vapaassa maassa. Olihan meillä sama vihollinen – Venäjä – niin vapaussodassa
kuin talvi- ja jatkosodissakin. Sen tavoitekin oli kaikissa sodissa sama.

❖

Vapaussodastamme on kulunut sata
vuotta. Joukossamme ei ole enää ketään, joka omakohtaisesti muistaisi
tuon ajan tapahtumia. Niinpä meidän
on silloisia tapahtumia arvioidessamme turvauduttava historiankirjoitukseen eli kansakunnan yhteiseen
muistiin. Kyseenalaista kuitenkin
on, toimiiko tämä kollektiivinenkaan
muisti aina parhaalla mahdollisella
tavalla. Pätkiikö se vai muistaako ihan
väärin? Kertooko se oikein ja objektiivisesti siitä, mitä sata vuotta sitten
tapahtui? Vai manipuloidaanko kansakunnan muistia?
Kysymys ei ole siitä, että historiankirjoitus ei tietäisi, mitä Suomessa sata vuotta sitten tapahtui. Kysymys on
sen sijaan siitä, annetaanko kansan
kuulla totuutta tapahtumien taustoista nykyisen vihervasemmiston
hallitessa tiedonvälitystä ja osin myös
historiankirjoitusta. Vai painotetaanko epäolennaisia asioita olennaisten
kustannuksella?
On ilmestynyt kirjoituksia, joissa
saatetaan väittää, ettei kiltti ja sopuisa
punakaarti suinkaan halunnut sotaa,
vaan pahat lahtarit pakottivat sen siihen. No, kukapa kapinan tosiasiassa
aloitti, ellei valtaan aseitten voimin
halunnut militantti punakaarti, jonka
johtajat olivat päntänneet Marxinsa ja
oppineet ymmärtämään, että aseellinen vallankumous on oikea tapa
päästä valtaan, jos vaalikannatus ei
riitä. On myös ilmestynyt lukuisia kirjoituksia, joissa nostetaan sankareina
esille teloitettuja punakaartilaisia.
Tällaisten juttujen kirjoittajille ei näytä tulevan mieleenkään, kuka kaiken
aikanaan aloitti – tai paremminkin he
ovat asiasta vaiti, koska se sopii heidän lähetystehtäväänsä. Tammikuun
loppuun 1918 mennessä nimittäin
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vain punakaarti ja venäläiset olivat
harjoittaneet veristä terroria. Kun
taistelut sitten alkoivat, punakaartilaiset surmasivat lähes ensi töikseen
Suinulassa 15 aseetonta suojeluskuntalaista. Tällaisella toiminnalla on
tapana saada aikaan vastavaikutus.
”Punaryssille”, kuten silloin sanottiin, ei aina armoa annettu.
Nyt puhutaan sovinnosta ja yksimielisyyden tarpeesta. Se on oikein.
Mannerheim sanoi julkisesti jo 1933,
ettei enää ole tarvis kysellä, missä itse
kukin oli vuonna 1918. Tärkeintä on
se, missä he ovat nyt, lisäsi sotamarsalkka.
Vuotta 1918 olisi syytä muistella
samalla tavoin kuin esimerkiksi vuo-

^ Asetoverit, venäläissotilas ja
punakaartilainen.

Suomessa näyttää olevan ainakin yksi järjestö, jonka mielestä lakot ja torikokoukset ovat parempi tapa hoitaa
maan asioita kuin antaa asiat demokraattisilla vaaleilla valitun eduskunnan päätettäviksi. Tämä järjestö tunnetaan kolmesta kirjaimesta SAK. Se
elää vielä samojen aatteiden lumossa,
joita sen edeltäjät sovelsivat tunnetulla tavalla vuonna 1917. Silloisista
torikokouksista ei kovinkaan hyvää
seurannut, eikä ole odotettavissa,
että nykyisestäkään ulkoparlamentaarisesta ja eduskunnan arvovaltaa
halveksivasta toiminnasta mitään
rakentavaa olisi odotettavissa. Kaikki
eivät näytä sadassakaan vuodessa mitään oppineen.

❖
Olen moneen kertaan tälläkin palstalla kyseenalaistanut nykyisen sensaatiohakuisen historiankirjoituksen. Ilokseni huomasin viime vuoden
lopulla, etten ole aivan yksin tätä surullista asiaa murehtimassa.
Professori Ohto Manninen kirjoitti marraskuun 2017 Sotilasaikakauslehdessä 1960-luvulla yliopistoissa
opiskelleesta ”myytinmurtajien sukupolvesta”, joka kyseenalaisti lähes
kaiken vanhemman tutkimuksen.
Seuraavalla vuosikymmenellä siirryttiin marxilaiseen suuntaan.
Manninen osoitti olevansa huolestunut nykyisestä historiankirjoituksen kaupallistumisesta. Väitöskirjojen tekijät yrittävät löytää
tuloksistaan lööppejä, joiden avulla
heidän tutkimuksensa huomattaisiin
ja niitä myytäisiin. Tämä tendenssi
on kasvanut näihin aikoihin asti yhä
suuremmaksi, ja media kärjistää sensaatioita toistensa kanssa kilpaillen,
kirjoittaa Manninen. Hänen mukaansa media suorastaan houkuttelee tutkijoita skandaalien pariin. Onhan nykymedian johtava henkilöstö
saanut oppinsa ”pysähtyneisyyden
ajan” kouluissa. Neuvostoliiton ihailussaan pettyneet ovat vastineeksi
hyvinkin auliita etsimään likaa myös
suomalaisten toimista.
Näin siis Manninen, eikä tuohon

todellakaan ole paljon lisättävää paitsi se, että lukijalta vaaditaan entistäkin enemmän jyvien erottamiseksi
akanoista. Nykyisestä valtamediasta
ei akanaviskuriksi ole.

❖
Me kuulemme tämän tästä erilaisia
tihutöitä arvioitavan sillä perusteella,
onko kysymys terroristisesta teosta.
Kun joku arabi tappaa ihmisiä ajamalla autolla väkijoukkoon, taikka joku
jenkki surmaa tulittamalla raivoisasti
väenkokousta, arvioidaan tekoa sen
perusteella, katsotaanko se terroristiseksi teoksi.
Tällainen arviointi on jotenkin
hämmentävää. Mitä oikeastaan on
terrorismi ja mikä erottaa sen muusta
äärimmäisestä väkivallanteosta?
Pitää tutkia asiaa. Sivistyssanakirjani kertoo, että terrori on hirmuvaltaa, ihmisten pitämistä pelon vallassa
esimerkiksi hallituksen vallan lujittamiseksi tai sen arvovallan horjuttamiseksi. Terroristi on tietenkin terroritekojen harjoittaja.
Vähän uudempi Suomen kielen
perussanakirja puolestaan määrittää
terrorin pelkoa herättäväksi väkivaltaiseksi sorroksi ja hirmuvallaksi. Se
ulottaa sanan myös miedompiin yhteyksiin kuin puhelin- ja työmaaterroriin.
Jotkut omasta mielestään kaiken
tietävät sananselittäjät ovat viime
aikoina luonnehtineet terrorismiksi sitä, kun Eugen Schauman ampui
vuonna 1904 venäläisen sortovallan
symboliksi nousseen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin. Jo vuonna

^ Eugen Schauman.

^ Nikolai Bobrikov.
2004, kun tapahtumasta oli kulunut
sata vuotta, silloinen pääministeri
Matti Vanhanen kielsi tilaisuuden
muistelemisen valtioneuvoston talon
portaikossa, jossa murha tapahtui,
todeten, ettei terroristia, siis Schaumania, saa muistella.
Oliko Eugen Schauman terroristi?
Eikö pikemminkin Bobrikov ollut se,
joka piti ihmisiä pelon vallassa eli terrorisoi suomalaisia?
Bobrikovin surmaamisessa oli kysymys tyrannin murhasta, jollaista on
kautta vuosisatojen pidetty länsimaisessakin kulttuurissa hyväksyttävänä
tekona. Vaikka väkivaltaa ei ihannoitaisi eikä hyväksyttäisi, tyrannin eli
terroristin poistaminen väkivalloin
on voitu hyväksyä niin sanottuna
viimeisenä keinona silloin, kun kaik-

^ Eugen Schaumanin hauta Porvoossa.

ki muut keinot on käytetty loppuun.
Bobrikovin aikakauden asenteista
kertoo prokuraattori Eliel SoisalonSoinisen surmaajan Lennart Hohenthalin puolustusasianajana vuonna
1905 toimineen P.E. Svinhufvud toteamus, jonka mukaan Hohenthal ei
tehnyt murhaa, vaan kaatoi tyrannin.
Bobrikov oli 1900-luvun alun
suomalaisille pahimman laatuinen
tyranni, josta oli päästävä eroon. Kun
nykyajan modernit selittäjät pitävät
Schaumania terroristina, he rinnastavat hänet oman aikamme massamurhaajiin ja Pohjois-Afrikasta ja
Lähi-idästä tuleviin kaulankatkojiin,
joiden tarkoitus on todellakin aiheuttaa pelkoa kansalaisissa järjettömällä,
lähes aina islamin opeista ammennetulla väkivallallaan.
Eugen Schaumania on toki edelleen pidettävä kansallissankarina,
joka pyrki poistamaan pelon lähteen
keskuudestamme. Hän toimi oman
aikansa tilanteessa, joka oli melko
lailla erilainen kuin tämän päivän
Suomi. Historiallisia tekoja on arvioitava niiden aikakauden arvojen mukaan. Sillä tavoin Eugen Schaumanillekin voidaan tehdä oikeutta.

❖
Meillä on ylistetty K.J. Ståhlbergia
siitä, että hän otti vuonna 1919 joulukuun 6. päivän Suomen itsenäisyyspäiväksi eikä toukokuun 16:tta.
Edellinen on itsenäisyysjulistuksen
hyväksymispäivä, jälkimmäinen itsenäisyyden toteutumisen päivä, jolloin
suomalaisten halu elää itsenäisenä
kansakuntana lopullisesti toteutui.
Voi olla, että Ståhlbergin päätös oli
valtioviisaasti tehty, jotta kapinaan
edellisenä vuonna nousseet saatiin
ohjatuksi laillisen yhteiskunnan jäseniksi.
Valtioviisaus on politiikkaa, eikä siinä tunnetusti aina piitata tosiasioista. Ståhlberg oli aikanaan
nuorsuomalainen, joka vastusti tiukasti venäläistä sortovaltaa. Hän ei
kuitenkaan ollut mikään varsinainen
itsenäisyysmies. Lain kirjaimeen takertuneena juristina hän vastusti
jääkäriliikettä, ja vielä kesällä 1917
hän ei suinkaan ollut Suomen itsenäisyyden kannattaja. Vasta syksyn
1917 vasemmistolainen riehunta sai
hänetkin kääntymään itsenäisyyden
kannalle. Oli jotenkin paradoksaalista, että tällaisesta poliitikosta tuli
Suomen ensimmäinen presidentti.
Ståhlbergin suuret ansiot ovat lähinnä 1919 säädetyssä perustuslaissa,
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jossa presidentille annettiin suuret
valtaoikeudet. Hänen muotoilemansa perustuslaki toimi hyvin itsenäisyyden alkuvuosikymmenet. Vasta
Kekkosen pitkänä toimikautena presidentin suuret valtuudet nousivat
ongelmaksi, minkä johdosta perustuslakia ruvettiin hänen jälkeensä
uudistamaan. Kun kaikki Kekkosen
seuraajatkaan eivät malttaneet olla
käyttämättä valtaansa lain hengen
vaan sen kirjaimen mukaisesti, presidentiltä riisuttiin tuntuvasti hänelle
alun perin kuulunutta valtaa.
Ståhlbergin perustuslaista on toki
vielä jotain jäljellä, mutta mihinkään
ei ole kadonnut se tosiasia, että vasta
itsenäistynyt Suomi tarvitsisi suurilla valtaoikeuksilla varustettua valtionpäämiestä. Me vain olemme nyt
sen ongelman edessä, että jos ja kun
maalla on hyvä presidentti, hänen
valtaoikeuksiensa rajat rajoittavat sitä
”hyvyyttä”, jolla hän voisi maata palvella.

❖
Politiikassakin on niitä, joiden mielestä muutos on aina välttämätön.
Mikään ei saa pysyä ennallaan. Meillä on kuitenkin elämänalueita, joilla
omana aikanamme tapahtuva muutos on johtanut ilmeisiin kohtuuttomuuksiin.
Yksi tällainen kohtuuttomuus
on pankkipalvelut. Meillä kun on jo
joukko pankkeja, joista ei enää saa
nostettua käteistä rahaa. Koko ajatus
tuntuu absurdilta, sillä mistä rahaa
saisi, ellei pankista. Näin kuitenkin
on, ja ongelma koskee nimenomaan
ikääntyneitä ihmisiä, esimerkiksi veteraanisukupolvea ja vähän nuorempiakin, jotka eivät ole tottuneet käyttelemään tietokoneita, automaatteja

ja muita pankkien vempaimia. Kaikille se ei fyysisten rajoitustenkaan
vuoksi onnistu. Laskujen maksu on jo
pitkään ollut tälle ikäpolvelle tuntuvasti kalliimpaa kuin muille pankkien
periessä tiskillä maksetusta laskusta
kohtuuttoman lisämaksun.
Mikään ei kuitenkaan tunnu auttavan. Voiton maksimointi menee
kaiken edelle, joskin moni asiakas
lienee myös vaihtanut pankkia saadakseen edelleen asiallista palvelua.
Miten kauan palvelupankkeja enää
on, jää nähtäväksi. Pahalta kehitys joka tapauksessa näyttää.
Myös posti on lähtenyt kyykyttämään niitä, jotka eivät halua olla
robotteja. Postimaksut on nostettu
kohtuuttomalle tasolle, kun yritetään
pitää asiakkaat pois postitoimipaikoista ja häätää heidät automaattien
käyttäjiksi. Onhan se tietysti kiusallista, kun rahvas tulee asioillaan häiritsemään henkilökuntaa.
Ikäihmisiä sorretaan monella tavoin muutenkin. Otetaan esimerkiksi
vaikka Yleisradio. Vaikka vanhusten
suhteellinen määrä koko ajan kasvaa ja ikääntyneiden yksinäisyydestä kannetaan juhlapuheissa huolta,
ikääntyneiden makuun olevaa ohjelmaa ei lähetetä juuri lainkaan. Lähes
kaikki on rämisevää nuoriso-ohjelmaa, scifiä ja ties mitä muuta amerikkalaista (ja kotimaista) humpuukia.
Kuvitellaan kai, että aika ajoin lähetettävät mustavalkoiset Suomi-filmit
ja muut uusinnat takavuosilta riittävät ikääntyneille viihteeksi. Nuorison
palvonta on ryöstäytynyt käsistä,
vaikka Ylen pitäisi sääntöjensä mukaan olla tasapuolinen ohjelmatarjonnassaan. Asenneongelma on siellä monella tapaa samanlainen kuin
valtalehdistössä.

Helsingin Sanomien törkyjournalismissa oli jo viime vuoden puolella
vuorossa puolustusvoimien salaisten
tietojen kertominen. Sellaisestahan
pitäisi lain mukaan tulla vähintään
putkaa, linnaa ja vankeutta.
Toimittajien sopulilauma (Mauno
Koiviston ilmaus) kiirehti kuitenkin
lähes yhtenä miehenä, naisena ja
sukupuolettomana tukemaan ilmeiseen rikokseen syyllistyneitä Hesarin
toimittajia.
Ei siis mitään uutta auringon alla.

❖
Hyväuskoisesti olen kuvitellut, että
yliopistoja johdetaan tiedepoliittisin
eikä puoluepoliittisin perustein. Olen
kuitenkin ilmeisesti ollut väärässä.
Yliopistojen agendalla ovat keskeisessä asemassa monikulttuurisuus,
ilmastonmuutos, feminismi, seksuaalisen suuntautumisen tutkiminen
ja muut vastaavat tunnepohjaiset
ideologiset kysymykset.
Niinpä ei olekaan mikään ihme,
että Helsingin yliopiston hallituksen
puheenjohtajana aloitti tämän vuoden alusta Tarja Halonen 120000 euron suuruisella palkkiolla.
Kyseiseen hallitukseen näyttää
kuuluvan myös tieteen varjolla politiikkaa tekeviä jäseniä, ja Turun yliopiston hallituksen johtoon valittiin
Halosen aatetoveritar Ritva Viljanen.
Halonen on ollut esillä muullakin
tavoin. Viime vuoden lopulla hän kertoi televisiohaastattelussa todellisen
uutisen: häntä on joskus ahdisteltu
seksuaalisesti.
Huh.
Mikko Uola

❖

Vapaussoturien
hautamerkki
Kunnianosoitus isänmaan vapauttajille.
Kuuluu myös heimosoturin hautakiveen
Hinta 20 € + lähetyskulut
Vapaussodan Perinneliitto
puh. (03) 223 0845
vape@perinneliitto.fi
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Tiedonmuruja Moskovan
arkistosta
Kaikkein salaisimmatkin arkistot
yleensä avautuvat aikaa myöten.
Venäjän federaation presidentin arkistosta on saatu Suomea koskevia,
aiemmin tuntemattomia asiakirjoja
vuosilta 1918–1964. Tällä tavoin kuva
Suomen ja Neuvostoliiton suhteista
täsmentyy pikku hiljaa.
Näistä viimeksi julkisuuteen saaduista asiakirjoista on julkaistu teos
”Varjo Suomen yllä”, johon professorit Timo Vihavainen, Ohto Manninen
ja Kimmo Rentola ovat kirjoittaneet
jonkin verran taustoja ja selityksiä.
Tekijänimenä on myös arkistoja suomalaistutkijoille raottanut Venäjän
tiedeakatemian Venäjän historian
laitoksen varajohtaja Sergei Žuravljov.
Heti alkuun on sanottava, etteivät nyt julkaistut asiakirjat muuta
sitä suurta kuvaa, joka Suomen ja
Neuvostoliiton suhteista on jo tähän
mennessä ollut. Kovin suuria uusia
paljastuksia ei siten ole lukijalle luvassa. Olemassa oleva kuva kuitenkin
täydentyy ja vahvistuu uusien dokumenttien myötä.
Muutama mielenkiintoinen yksityiskohta venäläisdokumenteista käy
selville. Esimerkiksi heti välirauhansopimuksen jälkeen syksyllä 1944 valvontakomission puheenjohtaja Andrei Ždanov sai tehtäväkseen hankkia
Suomesta painopaperia, jotta Leninin
koottujen teosten julkaiseminen voitaisiin aloittaa. Neuvostoliitossa kun
ei ollut paperia, ja tärkeimpiä sodanjälkeisiä projekteja oli luonnollisesti
Leninin ajatusten julki saattaminen.
Kekkosen ja neuvostojohdon
suhteisiin tulee jonkin verran uutta
valaistusta, joskin tässäkin asiassa
vain aikaisempi käsitys vahvistuu.
Kekkonen oli jo 1950 presidentinvaaleissa Neuvostoliiton ehdokas. Hän
pyrki määrätietoisesti käyttämään
neuvostosuhteitaan oman asemansa
pönkittämineen, niin pääministerinä
kuin presidenttinäkin. Vuoden 1958
yöpakkasten aikaan hän suorastaan
esitti Neuvostoliitolle toivomuksen
painostaa Suomea diplomaattisesti,
jotta hänelle vastenmielinen Suomen
enemmistöhallitus saataisiin kaatumaan.
Ahti Karjalaisen ja maalaisliiton
puoluesihteerin Arvo Korsimon toimiminen Kekkosen lähetteinä Neuvostoliiton suuntaan käy ilmi julkaistuista dokumenteista samoin kuin
Emil Skogin sosiaalidemokraattiselle oppositiolle Moskovasta saama

miljoona-avustus. Valitettavasti 1961
noottikriisin taustoista ei nytkään
saada mitään uutta selville.
Lopuksi on syytä kiinnittää huomiota Timo Vihavaisen osuuteen,
jossa hän luonnehtii meillekin levinneen vuoden 1918 vapaussodasta käytetyn kansalaissota-käsitteen
historiaa. Vihavainen kirjoittaa, että
bolševismin ideologia oli utopistista
dogmatismia, jossa uskottiin maailmansodan muuttuvan yleiseksi
kansalaissodaksi ja johtavan maailmanvallankumoukseen.
Tämän
vallankumouksen seurauksena voitaisiin aloittaa sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen. Maailmansodan muuttuminen kansalaissodaksi
ja bolševistisen vallan pystyttäminen
kaikkialle oli puolueen tavoitteena
alusta lähtien.
Siinäpä se. Suomenkin ”kansalaissota” eli punakapina oli varsin yksiselitteisesti maailmanvallankumouksen tavoittelua. Taistelu Suomen
vapauden puolesta olikin sitten ihan
eri juttu.
Mikko Uola
^ Timo Vihavainen, Ohto Manninen, Kimmo
Rentola, Sergei Žuravljov: Varjo Suomen yllä
– Stalinin salaiset kansiot. 510 sivua. Docendo 2017.

Lottaperinne elää
Syksyllä 1944 Suomi taipui mutta ei
murtunut. Edessä oli ajanjakso, joka
yhä pitää osaa kansastamme otteessaan. Lotta Svärd-järjestön lakkauttaminen oli yksi lukuisista muutoksista, joihin oli pakko sopeutua.
Professori Aura Korppi-Tommolan
kirjoittama ”Lottaperinne elää – Suomen Lottaperinneliitto” valaisee kattavasti lähtökohtia ja tarvetta lottape1/18 | vapaussoturi | 47

rinteen vaalimiselle. Sitä oli odotettu
ja vaalittukin, tosin suljettujen ovien
takana, hiljaisten vuosikymmenten
ajan, ja kuten kirjassa todetaan: ”Kun
Neuvostoliitto hajosi elokuussa 1991,
ilmapiiri vapautui välittömästi.” – –
”Tiedon tarve oli 1990-luvun alussa
valtava.”
”Lottaperinne elää” välittää tunnelmia siitä, kuinka lottapuvut jälleen kaivettiin esille ja lottaperinnettä ryhdyttiin vaalimaan yhtenäisensä
joukkona maanlaajuisesti. Nopeassa
tahdissa perustettiin Lottaperinneyhdistyksiä eri puolille Suomea ja
niille keskusjärjestöksi Suomen Lottaperinneliitto, jossa nyt on jäseniä
lähes 4500.
Kun vuodesta 1944 vasemmistossa
ryhdyttiin toistamaan Neuvostoliiton
bolsevikkien suosimaa fasisti-leimaa
myös lottiin liittyen, tämä herätti pahastumista mutta myös epäuskoista
hilpeyttä laajoissa kansanjoukoissa
Suomessa. Ikään kuin kaikuna syvistä suomettuneisuuden vuosista ja
myös aikakautemme hybridivaikuttamiseen liittyen fasisti-sanaa on taas
viljelty muun muassa Forssan lottapatsashankkeeseen liittyen. Tätäkin
silmällä pitäen ja myös tulevaan varautuen professori Korppi-Tommolan teos on ehdottomasti lukemisen
arvoinen.
Vesa Määttä
^ Aura Korppi-Tommola: Lottaperinne elää.
Suomen Lottaperinneliitto 1992–2017. 140
sivua. Suomen Lottaperinneliitto 2017.

Kunniamerkkejä ei enää
myönnetä!
Mutta ei saa huolestua… Kyse on
käsitteistä, oikeasta täsmällisestä
terminologiasta, sen yhtenäistämi48 | vapaussoturi | 1/18

sestä silloin, kun tarkoitetaan nimenomaan Suomen Valkoisen Ruusun tai
Suomen Leijonan ritarikuntaa. Niiden kunniamerkit tasavallan presidentti, ritarikuntiemme suurmestari,
antaa.
On jo toiseen painokseensa ehtinyt oikein tarpeellinen käsikirja,
Kunniamerkkiopas, sanottuja ritarikuntia käsittelevä suomen- ja
ruotsinkielinen opaskirja. Se kertoo
80 sivullaan kaiken oleellisen sanotuista kahdesta ritarikunnastamme
kahdella kielellä ja esittelee lyhyesti
Vapaudenristinkin. Alkusanoissaan
SVR:n ja SL:n sihteeri kontra-amiraali
Antero Karumaa kertoo kirjan tarkoituksesta. Kirja esittelee kahden
ritarikunnan kunniamerkit, kertoo
niillä palkitsemisen historiaa ja antaa
ohjeita niiden käyttämisestä. Kaikille
kahden ritarikunnan kunniamerkkien saajille annetaan merkin mukana
tämä Kunniamerkkiopas. Se on myös
vapaaehtoiselle maanpuolustusväelle tärkeä avain alan tietämykseen.
Kirjan alussa on opettavainen koko sivun kuva presidenttiparistamme. Kuva osoittaa ensi kerran frakkia ylleen asettelevalle miehelle (ja
valvovalle rouvalle), ettei liivin reuna
saa näkyä takin leikkauksen alta kuin
ihan vähän. Samasta kuvasta käy ilmi
myös se, että suurristin komentajana nainen voi sopivalla korulla estää
suurristin nauhan liukumisen juhlapuvun päältä.
Erityisen valaiseva on yhdeksänkohtainen kuvallinen selvitys
kunniamerkin ehdottamisesta, ehdotuksen käsittelemisestä, esityksen
esittelemisestä ja kunniamerkin antamisesta. Kunniamerkkiä ei siis anota eikä sitä myönnetä.
Kunniamerkkiopas antaa hyödylliset tiedot kunniamerkkien kanta-

misesta eri puvuissa. Meitä kiinnostaa lähinnä tumma puku, joka on
musta, tumman harmaa tai tumman
sininen, ei raidallinen. Kokonaisuuteen kuuluu valkoinen paita ja hillitty, mieluiten yksivärinen solmio.
Meidän suomalaisten miesten yleisenä tapana on asettaa kunniamerkit
liian alas. Kirjasemme antaa lukuisissa kuvissaan tarkat ohjeet, kuinka
kunniamerkit voi asettaa vasemmalle
puolelle suunnilleen napinläven korkeudelle, ja siis takin käänteen päältä
saa aloittaa. Merkit ovat alhaalta täsmälleen samalla korkeudella. Ensimmäisen luokan komentajamerkistä
kannetaan tummassa puvussa vain
rintatähteä, ei siis kaularistiä ollenkaan; vähitellen tämäkin ohje saavuttaa asianomaiset.
Kirjasessamme on myös suomalaisten kunniamerkkien keskinäinen
järjestys. Se alkaa siis Suomen Valkoisen Ruusun suurrististä ketjuineen, ja
viimeisenä näkyy olevan Moottoriliikenteen ansiomitali (lyhenne Ml am).
Yhteensä luettelossa on kunniamerkkejä, siis suomalaisia, yli 80! Naiset
saavat omat ohjeensa tekstein ja havainnollisin kuvin, samoin pienoiskunniamerkkien kantajat. Arvokas
askel käytännön puolelle on selvin
piirroksin havainnollistettu ohje kunniamerkin nauhan ompelemiseen.
Omana luettelonaan on selitetty parikymmentä kunniamerkkikulttuurin
piiriin kuuluvaa käsitettä ja määritelmää. Niiden opettelu helpottaa huomattavasti alan asiallista keskustelua.
SVR:n ja SL:n kunniamerkkien nimet
ovat nähtävissä myös kolmella vieraalla kielellä.
Arvokas osa julkaisua on kansainvälisesti tunnetuimman kunniamerkkitutkijamme tohtori Antti
Matikkalan artikkeli Ritarikuntien
historiasta. Siinä hän kuvaa keskiaikaisen ritarikuntalaitoksen kehittymistä hengellisistä ja monarkkisista
ansioritarikuntien suuntaan ja niiden
vakiintumista eri maissa uudella ajalla. Ranskan merkitys näkyy olleen
kantava ritarikuntien laajetessa myös
tieteiden, taiteiden ja talouselämän
suuntaan. Ruotsissa 1700-luvun puolivälissä ja lopussa saatiin aikaan yksiluokkainen ja sellaisena pysynyt Serafiimiritarikunta sekä moniluokkaiset,
sikäli tavanomaiset, Miekkaritarikunta ja Pohjantähden ritarikunta sekä
Vaasan ritarikunta, joilla kaikilla myös
suomalaisia alamaisia palkittiin. Suuriruhtinaskunnassa käytettiin jopa
kuuden ritarikunnan kunniamerkkejä, siis venäläisiä. Aivan samoin kuin

suuriruhtinaskunnassa kannettiin
Ruotsin kuninkaalta saatuja kunniamerkkejä, itsenäisessä Suomessa tunnustettiin Venäjän keisarin antamat
kunniamerkit Gustaf Mannerheimia myöten. Aivan herkullinen on
Matikkalan maininta siitä, että vielä
Suomen valtiokalenterissa vuodeksi
1962 oli henkilö (tai henkilöitä), joka
mainitsi kunniamerkkiensä joukossa
keisarin palkinnan.
Vapaudenristi ja Vapaudenmitali
ovat maaliskuulta 1918, vapaussodan ajalta. Taiteellisen työn teki Axel
Gallen-Kallela
ratsuväenkenraali
Mannerheimin valvonnassa. Valtionhoitaja Mannerheim lopetti niiden
antamisen tammikuussa 1919, ja pysyvä Vapaudenristin ritarikunta on
vuosilta 1940 ja 1944. Itsenäisyyden
alussa Vapaudenristin seuraajaksi
tuli 16. toukokuuta 1919 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta, senkin
taiteellisena luojana Gallen-Kallela.
Toisen maailmansodan aikana kunniamerkein tapahtuvan palkinnan ja
kansainvälisen vastavuoroisuuden lisäännyttyä perustettiin syksyllä 1942
Suomen Leijonan ritarikunta, jonka
ensimmäisenä suurmestarina oli Risto Ryti, tasavallan presidentti, taiteilijana Oskar Pihl.
Ilmari Ojala
^ Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat: Kunniamerkkiopas. Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar.
80 sivua. 2. painos. Helsinki 2017.

Kunnianosoitus
100-vuotiaalle Suomelle
Yleinen kuva jääkäriliikkeestä on
menneinä vuosikymmeninä vaihdellut idealistisesta jopa raadolliseen.
Koulutettu ja päättäväinen joukko
sotilaita joka tapauksessa mahdollisti
irtaantumisen entisestä emämaasta
Venäjästä ja antoi nuoren tasavallan
armeijalle kykyä sekä tahtoa selviytyä
koettelemuksista 1939–1945 ja myös
sotavuosien jälkeen vaaran vuosikymmeninä.
Kirja ”Hallan jääkäreitä – Itäinen
etappi 100 vuotta” on kunnianosoitus
100-vuotiaalle Suomelle ja sisältää eri
alojen asiantuntijoiden kirjoituksia,
joiden myötä rakentuu kattava kuva
itäisen etapin merkityksestä maamme itsenäistymisprosessissa sekä itsenäisyyden säilyttämisessä. Kirjan
avulla jääkäriliikkeen merkitys suuressa kokonaisuudessa ei jää epäselväksi ja etappireitti Savosta Kainuun
ja Koillismaan kautta Tornionlaak-

Saksan kenraali Suomen
päämajassa

soon (painopiste on Kainuussa) avautuu mielenkiintoisella tavalla.
Teoksen ytimessä on ”Itäisen reitin 100-vuotisjuhla 28.9.2016” sekä siihen liittynyt juhlaseminaari.
Luonnollisesti Juho Alfred Heikkinen
(1863–1938) eli Hallan Ukko on keskeinen osa kirjaa. Eräs hänen näkemyksistään sijoittui itsenäistymisen
jälkeiseen aikaan ja liittyi suojeluskunnan perustamiseen Hyrynsalmelle: ”Suomi joutuu vielä toisenkin kerran lunastamaan itsenäisyytensä.”
Syyskuun lopun 2016 juhlapäivän anti sisälsi puolustusministeri
Jussi Niinistön juhlapuheen, kenraaliluutnantti Ilkka Halosen sekä
FT Vesa Määtän seminaariesitelmät.
Lisäksi kuultiin tohtori Juhani Lassilan sekä everstiluutnantti evp Otso
Heikkisen kommenttipuheenvuorot.
Mainitut henkilöt myös kirjoittivat
teokseen. Lisäksi kirjoittajajoukkoon
liittyivät professori Reijo Heikkinen,
kotiseutuneuvos Kalle Juntunen,
ylikonstaapeli Matti Kemppainen,
myyntijohtaja Tuomas Kemppainen,
prikaatikenraali Asko Kilpinen, FM
Raija-Liisa Kianto, FL Markku Korteniemi, oikeustieteen tohtori Esko Oikarinen, FM Kimmo Oikarinen ja FM
Hannu Romppainen.
Lisäksi on syytä painottaa kirjan
lopun matrikkeliosaa sekä jääkäri
Heikki Oikarisen päiväkirjaa vuodelta 1916. Kenties lukijoita myös kiinnostaa vastaus seuraavaan kysymykseen: Missä sijaitsi pakolaiskeskus,
jossa kävi muun muassa Josip Broz
Tito?
Vesa Määttä

Waldemar Erfurth oli saksalainen
jalkaväenkenraali, joka komennettiin
Suomeen yhteysupseeriksi päämajaan ennen sodan alkua. Hän saapui
Helsinkiin 13. kesäkuuta huolehtimaan siitä, että suomalaisten sotatoimet sopeutetaan Saksan itärintaman
laajaan
hyökkäyssuunnitelmaan,
jolla oli peitenimi Barbarossa. Sodan
alettua hän muutti päämajan mukana
Mikkeliin.
Erfurthin tärkein neuvottelukumppani oli sotamarsalkka Gustaf
Mannerheim. Käytännön yhteistyötä Erfurth teki myös yleisesikunnan
päällikön kanssa. Salaisista keskusteluista ei jäänyt useinkaan muita
muistiinpanoja kuin Erfurthin pitämä sotapäiväkirja.
On kysytty, miksi Erfurthin päiväkirjan alkuosa julkaistaan vasta nyt?
Kirjan tekijän, valtiotieteen tohtori
Pekka Visurin mukaan syynä tähän
on ollut lähinnä se, että vuosi 1941
sisälsi Suomen kannalta aivan liian
arkaluontoista tietoa ajatellen Suomen asemaa Neuvostoliiton läheisyydessä.
Myös kenraali Erfurth pahoitteli
1950-luvun lopulla, että hänen kaikkiaan 1100-sivua käsittävän päiväkirjansa 1941–1944 alkupäätä ei silloin
voitu vielä saattaa julkisuuteen kirjana, vaikka sen loppuosa vuodelta
1944 julkaistiin jo vuonna 1954.
Alkuosan päiväkirjamerkinnöistä käy yksiselitteisesti ilmi, kuinka
Suomi asettui Saksan rinnalla hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan ja
miten sotatoimet todella alkoivat. Ja
kyllähän sen ymmärrän, että näitä

^ Markku Korteniemi & Kimmo Oikarinen
(toim.): Hallan jääkäreitä – Itäinen etappi
100 vuotta. 192 sivua. Hyrynsalmen kunta
2017.
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asioita haluttiin pitää pimennossa
mahdollisimman tarkasti vielä vuosikymmeniäkin sodan jälkeen, Visuri
toteaa.
Nyt tuota tietovajetta kurotaan
umpeen, kun kirjasta ”Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna
1941” on luettavissa tarkat päiväkirjamerkinnät suomalais-saksalaisesta
yhteistyöstä Pekka Visurin saksasta
suomeen kääntämänä.
Tarja Lappalainen
^ Pekka Visuri: Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941. Suomalais-saksalainen yhteistyö Waldemar Erfurthin päiväkirjan valossa. 373 sivua. Docendo 2017.

Punainen Valpo varjosti ja
vainosi
Unto Katajamäen romaani ”Punaisen
Valpon varjossa” elää tässä ajassa.
Päähenkilö Eskon vanhemmat pakenivat punakapinan loppuvaiheissa
Neuvosto-Venäjälle, joka katsoi kaikki siellä syntyneet neuvostokansalaisiksi. Inkerinmaalla Stalinin vainot
tuntuivat jokapäiväisessä ja varsinkin
yöllisessä elämässä. Ihmisiä pidätettiin ja teloitettiin tai ”tuomittiin”
Siperiaan. Saksalaisten edettyä 1941
Leningradin tuntumaan siirrettiin
sieltä kymmeniä tuhansia inkeriläisiä
Suomeen. Näiden mukana tuli Esko
ja hänen äitinsä. Keskikoulua Inkerinmaalla käynyt Esko pääsi jotenkin
saksalaisten palvelukseen autonkuljettajaksi Sallan-Alakurtin suunalle.
Rovaniemen tuhoamistoimien yhteydessä hän sattui paikalle pelastamaan suomalaisen haavoittuneen
luutnantin.
Neuvostoliitossa syntyneenä Eskokin piti lähettää jatkosodan jälkeen

noin 60000 inkeriläisen joukossa kotikonnuilleen. Mustat autot liikkuivat
ja aktiiviset Valpon urkkijat ilmiantoivat ja keräsivät tietoja. Esko onnistui
piileskelemään ja eli pelonsekaista elämää Helsingissä Pitkänsillan
pohjoispuolella. Yleinen moraali oli
löyhässä. Keneenkään hän ei voinut
luottaa. Maanalaista toimintaa harrastivat Suomessa useat organisaatiot. Jotkut auttoivat pakolaisia lännen
suuntaan ja toiset ilmiantoivat inkeriläisiä viranomaisille. Miehityksen
pelossa isänmaan asialla olleet varautuivat pahimpaan. Vallankaappaus oli
monilla ajatuksissa.
Rovaniemeltä tuttu haavoittunut
suomalainen luutnantti toimi virkamiehenä ministeriössä. Virkamiehellä oli kytköksiä ”järjestöön”, jota Eskokin joutuu palvelemaan. Palkkiona
palveluista Valpon toimesta pidätetty
äiti autettiin pakenemaan Ruotsiin.
Ilmiantajat onnistuivat ja Valpo iski
vuorostaan kouransa Eskoon ja kiristi
palvelukseensa. Valpon autonkuljettajana hän oli mukana monissa pidätyksissä ja välillä jopa mustan pörssin

kuljetuksissa. Armeijalta varastettiin
panoksia aseisiin, joita kommunistit
olisivat käyttäneet vallankaappauksessaan. Siitä, suunniteltiinko kaappausta todella ja jopa Neuvostoliiton
tukemana, ovat tutkijat vahvasti eri
mieltä. Haaveitaan pitemmälle eivät
kommunistit päässeet. Viranomaiset
ainakin varautuivat uhkaan.
Päähenkilö Eskon Valpossa saavuttama asema ei turvannut häntä
Neuvostoliiton myötäilijöiltä. Pidätys
vei itään lähtevään junaan pitkälle
matkalle Neuvostoliittoon ja tietysti
Siperiaan. Stalinin kuoleman jälkeen
Esko pääsi palaamaan Inkerinmaalle
ja sai asettua Petroskoihin. Paluumuuttokin olisi ollut 1990-luvulla
mahdollista. Yhteys vanhaan Helsingin aikaiseen rakastettuun oli viriämässä. Eskon tarina päättyi kuitenkin
seestyneessä mielentilassa.
Antoisa lukukokemus avaa sodanjälkeisen Suomen tunnelmia.
Näitä vuosia eläneiden kohtaloista ei
ole paljoa kerrottu eikä se ollut kovin
suotavaakaan. Näkökulma on tuore.
Kirjailija on tavannut inkeriläisiä ja
kuunnellut heidän tarinoitaan. Inkerinmaan kovat koulukokemukset
ovat todellisia. Monet karkotettiin
pakolla Suomesta, mutta aika moni Suomeen jäi ja eli pelossa aina
1990-luvulle saakka. Romaanin loppuun Unto Katajamäki liitää tiiviin
yhteenvedon 1940-luvun tapahtumista, joihin tarina kytkeytyy.
Seppo Penttinen
^ Unto Katajamäki: Punaisen Valpon varjossa. 263 sivua. Boocover & Unto Katajamäki
2016.

Kirjat kertovat vapaussodasta
Juha Poteri:
Sankarihautaus
vapaussodassa
20 €

Mikko Uola:
Katastrofin laskut
20 €

Lähetyskulut lisätään
Tilaukset: Vapaussodan Perinneliitto
Koulukatu 16 A, 33200 Tampere,
puh. (03) 223 0845, vape@perinneliitto.fi
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Everstiluutnantti Pekka
Rajamäki 1931–2017
Vapaussoturien Huoltosäätiön entinen asiamies ja Vapaussodan Perinneliiton ensimmäinen toiminnanjohtaja everstiluutnantti Pekka Rajamäki
kuoli 86-vuotiaana 19. marraskuuta
2017. Hän oli syntynyt Ylistarossa 18.
kesäkuuta 1931.
Käytyään keskikoulun syntymäpaikkakunnallaan
Ylistarossa
Rajamäki palveli varusmiehenä Uudenmaan Rakuunarykmentissä 1951
– 1952, minkä jälkeen hän valmistui
merkonomiksi Rauman kauppaopistosta 1954. Hän aloitti upseeriopinnot Kadettikoulun kurssilla 40,
jolta hän valmistui 1956. Rajamäki
palveli Oulussa Pohjan Prikaatissa
opetusupseerina, komentotoimiston
päällikkönä ja komppanianpäällikkönä sekä aliupseerikoulun opetusupseerina ja huoltoupseerina. Vuonna
1968 Rajamäki siirtyi Jyväskylän sotilaspiirin huoltopäälliköksi ja 1971 samaan tehtävään Tampereen itäiseen
sotilaspiiriin. Hän erosi vakinaisesta
palveluksesta 1981 ja otti vastaan
Pohjois-Hämeen reserviläispiirien
toiminnanjohtajan tehtävän.
Majuri Pekka Rajamäki valittiin Vapaussoturien Huoltosäätiön
asiamieheksi vuonna 1986, ja hänet
ylennettiin everstiluutnantiksi vielä ennen toimen vastaanottamista.
Hän tarttui asiamiehen tehtävään
määrätietoisesti ja lähti uudistamaan
säätiön jälkeenjäänyttä hallintoa ajan
vaatimalla tavalla. Suurelta osin juuri Rajamäen ansiota on, että säätiön
hallintoa kevennettiin ilmenneestä
muutosvastarinnasta
huolimatta
ja ryhdyttiin suunnittelemaan yhdistysmuotoista
perinnejärjestöä
vaalimaan vapaussodan arvokkaita
perinteitä. Rajamäki kokosi tuekseen
kaupunkineuvos Yrjö Reinilän joh-

dolla toimineen suunnitteluryhmän,
joka loi suuntaviivat perustettavalle
Vapaussodan Perinneliitolle.
Vaikka suunnitelmia tekemässä
oli sitä varten valittu suunnitteluryhmä, ryhmän sihteerinä toimineen Rajamäen kädenjälki näkyy
perinneliiton organisaatiossa ja
toimintatavoissa. Kun liitto tammikuussa 1993 perustettiin, Rajamäestä
tuli sen ensimmäinen toiminnanjohtaja. Vapaussoturien Huoltosäätiön
asiamiehen ominaisuudessa hän oli
jo aikaisemmin saanut tehtäväkseen
vapaussodan 75-vuotisjuhlan järjestämisen Finlandia-talossa 16. toukokuuta 1993. Tehtävä ei ollut helppo,
kun erinäiset tahot pyrkivät vaikeuttamaan juhlajärjestelyjä. Rajamäki

selvisi kuitenkin järjestelytyöstä kaikella kunnialla, minkä kruunasi se,
että tasavallan presidentti osallistui
ensimmäisen kerran vapaussodan
muistojuhlaan.
Onnistuneiden juhlajärjestelyjen
jälkeen Pekka Rajamäki jäi eläkkeelle kesällä 1993, mutta hänet nähtiin
vielä eläkeläisenä monet kerrat Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivillä.
Ystävät ja työtoverit muistavat Rajamäen sotilaallisen määrätietoisena,
mutta samalla ystävällisenä, huumorintajuisena ja miellyttävänä kanssaihmisenä.
Jäätyään eläkkeelle, hänen elämänsä tärkeimmiksi asioiksi muodostuivat perhe sekä Sastamalan
Sammaljoella oleva vapaa-ajan asunto.
Pekka Rajamäen toive oli, että
”Tammisunnuntai 1918” elokuva, jossa on Antti Tuurin kirjaan perustuva
Ylistaro-osuus – 400 venäläisen riisuminen aseista – täytyi nähdä heti
valmistuttuaan Ylistaron Matin Tupa
elokuvateatterissa. Häneen teki suuren vaikutuksen tämän alkuvuonna
filmatun osuuden liittäminen kokonaisuuteen, kuvaus, leikkaus, eikä
vähiten se, että Pekan kotitalo ja setä,
Tuomas Rajamäki, mainittiin vapaussodan vaiheissa.
Hänen viimeiseksi matkakseen
jäi tämä matka kotiseudulle, missä
hän seuraavana aamuna nukkui pois.
Pekka Rajamäen uurna laskettiin
Tuomas-sedän hautaan Ylistaron
kirkkomaahan.
Pekka Rajamäki oli rakastava ja
turvallinen puoliso, isä, paappa ja
vaari.
Mikko Uola ja Elina Alinniemi
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Kommodori Erkki Mikael
Uosukainen 1928–2017
Erkki Mikael Uosukainen syntyi
2.5.1928 vapaussodan invalidin
Mikko Tuomaanpoika Uosukaisen
perheeseen. Uosukaisen perheen
kasvu- ja yhdessäolovuodet sijoittuvat 1930-luvulle Keski-Kannakselle
Valkjärven pitäjään. Isä Mikko oli
tervehdyttyään haavoittumisestaan
hakeutunut Karjalan Kaartiin ja sieltä
Jääkäripataljoona 2:een. Valkjärveltä
perhe myös lähti kahdesti evakkoon
Kanta-Suomeen.
Perheen vanhimmalla pojalla
Erkillä oli koulupojasta lähtien haaveena opiskella upseerin ammattiin.
Vuonna 1951 hän saikin odotetun kutsun 25. Merikadettikurssille Suomenlinnaan. Meriupseerin peruskoulutus
päättyi 19.9.1953 nimitykseen aliluutnantin virkaan. Uosukainen palveli
merivoimissa kaikkiaan 34 vuotta.
Hän oli I-upseerina miinalaivoilla
Ruotsinsalmi ja Keihässalmi sekä
päällikkönä vartiovene Raisiolla. Hän
toimi myös merivoimien komentajan
adjutanttina Merivoimien esikunnassa. Saattajalaivueessa hän oli saattaja
Uusimaan päällikkönä sekä Saattajalaivueen komentajana. Tänä laivapalvelusaikana hän oli mukana lukuisilla laivastovierailuilla eri maissa.
Sotakorkeakoulun Merisotalinjalta Uosukainen valmistui vuonna 1963
ja kävi Maanpuolustuskurssin jatkoja täydennyskursseineen 1980-luvulla. Uosukainen piti merkityksellisenä

nä Uosukainen sai johdettavakseen
vanhan tutun joukko-osaston, Turun laivastoaseman. Laivastoaseman
päällikkönä toimiessaan hän solmi
hyvät ja toimivat suhteet Turun, Pirkanmaan ja Satakunnan maanpuolustusväkeen sekä elinkenoelämään.
Kommodori Erkki Uosukaisen palvelus Merivoimissa päättyi 2.2.1984.
Uosukainen muistetaan vilkkaana, seurallisena ja ystävällisenä persoonana sekä isällisenä ja reiluna
esimiehenä. Hänet palkittiin useilla
kunniamerkeillä, muun muassa Suomen Leijonan komentajamerkillä.
Kommodori Erkki Mikael Uosukainen siirtyi viimeiseen iltahuutoon
marraskuun 2. päivänä 2017 89-vuotiaana pitkällisen sairauden uuvuttamana. Häntä jäi kaipaamaan omaisten ja suvun lisäksi laaja ”sinitakkien”
ystäväpiiri.
komennusta meripuolustusupseeriksi vuosina 1961–1963 Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnassa Hämeenlinnassa.
Vuonna 1968 Uosukainen sai siirron takaisin Merivoimiin ja toivepaikkaansa Turun laivastoasemalle
Pansioon. Vuosina 1974–1975 hän oli
liikkuvan laivaston eli Laivastolippueen esikuntapäällikkönä. Vuosina 1975–1976 komentajan arvossa ja
1976–1984 kommodoriksi ylennetty-

Erkin motto:
”Mua joskus jos mieheksi kiitettäis,
yks ain´ olis ylinnä ansio mulla:
Se että ma seurassa tällaisess´
olen voinut ja tahtonut mieheksi
tulla.”
		Eino Leino
Tytär Elina Uosukainen, komentaja Matti Ketola ja komentaja
Visa Auvinen, ystävät ja entiset
palvelustoverit.

^ Maanviljelijä, Sosiaalineuvos
Pentti Isotupa (S 1935) kuoli vaikean
sairauden uuvuttamana 18.9.2017.
Isotuvan tila on ollut hänen sukunsa
hallussa vuodesta 1747 alkaen, siis jo
270 vuotta. Oman ammatin ohella
hänen rakkain harrastuksensa
oli monimuotoinen veteraanityö.
Laitilan Veljeskodin hallinnossa hän
oli noin 30 vuotta. Pentti Isotupaa
jäivät kaipaamaan puoliso Lahja (os.
Heino) ja viisi lasta perheineen ja laaja
ystävien joukko.
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Suojeluskunta- ja lottaperinteessä tapahtuu
Lakkautetun Lotta Svärd -järjestön
jäsenistä henkilögalleria
”Juhlassa meitä istui läpileikkaus
sota-aikaisesta harmaapukuisten
lottien jäljellä olevasta joukosta kautta koko Suomen. Ensimmäisen kerran
sodan jälkeen lottina. 50 vuodessa
olimme harmaantuneet ja ennen niin
nopsakinttuiset lotat olimme muuttuneet kävelykeppeihin tukeutuviksi
ikäihmisiksi. Tunnustus tehdystä
työstä julkisesti ääneen sanottuna
lämmitti mieltä. Nyt aika oli kypsä, ja
joku rohkea uskalsi antaa meille lu-

van yhteisiin muistoihin noilta Isänmaan vaaran vuosilta, jolloin olimme
nuoria. Me lähdimme, kun Isänmaa
ja isiltä peritty itsenäisyys olivat vaarassa. Halusimme tehdä oman osamme.” Näin muisteli Airi Nieminen
vuonna 1991 järjestettyä kiitosjuhlaa
entisille lotille. Airi Nieminen on
Vuoden Lotta 2018.
Airi Nieminen on 94-vuotias talonemäntä Kouvolasta. Hän liittyi
18-vuotiaana Lotta Svärd -järjestöön
ja toimi lääkintälottana sotasairaaloissa. Työ oli äärimmäisen vaativaa.
Lottien keskinäinen luja yhteishenki
auttoi nuoria naisia jaksamaan.
Airi Niemisen ja lähes viidensadan Lotan ja Pikkulotan tarinaan voi
tutustua Lottagalleriassa (lottasvard.
fi/nayttely). Ennen näkemättömän
laaja Lottagalleria esittelee aktiivisia,
omalla työllään suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen vaikuttaneita
naisia. Näiden elämäntarinoiden
kautta piirtyy kuva syksyllä 1944
lakkautetun Lotta Svärd -järjestön
monipuolisesta toiminnasta ja sen
merkityksestä yksilölle sekä yhteis-

^ Airi Nieminen on
Vuoden Lotta 2018.

kunnalle. Lottana ja Pikkulottana toimineiden satojen naisten tarinoiden
joukossa on runsaasti ennen julkaisemattomia elämäntarinoita ja koskettavia kertomuksia.
Lottagalleriaa päivitetään koko
ajan ja edelleen kuka tahansa voi
tehdä henkilöesittelyn tuntemastaan
Lotasta tai Pikkulotasta ja toimittaa
aineiston Lottamuseolle galleriaa
varten:
lottasvard.fi/kerro-omanlottasi-tarina

^ Vasemmalta professori
Aura Korppi-Tommola, Suomen
Lottaperinneliiton pj. Kaija Vesala,
kuvanveistäjä Aila Salo teosten
”Lottaperinne elää” (tekijä prof.
Korppi-Tommola) ja ”Lottalauluja”
(toimittanut dir.mus. Jouko
Törmälä) julkistamistilaisuudessa
maanpuolustusjärjestöjen talossa
Helsingissä 14.11.2017. Samassa
tilaisuudessa oli nähtävillä
kuvanveistäjä Salon suunnittelema
ja syksyllä 2017 valmistunut
puheenjohtajan kääty, joka näkyy
kuvassa pj. Vesalan kaulassa. Teoksesta
”Lottaperinne elää” enemmän tässä
lehdessä. ”Lottalauluja”-teoksesta
enemmän Vapaussoturi-lehdessä 5/17.
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Lotta Svärd – nainen ja
maanpuolustus
Hannu Lakeen järjestyksessä 27. sotilasperinnenäyttelyssä sai tutustua
naisten merkitykseen maanpuolustustyössä etenkin kansakuntaa
koetelleissa kriiseissä. Näyttely järjestettiin Nurmijärven kunnan käräjäsalissa 2.–3. joulukuuta 2017, ja sen
suojelijana toimi puolustusministeri
Jussi Niinistö. Näyttelyssä myös kuultiin Nurmijärven reserviläiskuoron
lauluesityksiä Tuire Grönthalin johdolla.

Yksin ei kukaan pärjää
”Näyttelyesineistö kuvaa Lotta-järjestön osuutta ponnisteluissamme.
Esineistö piirtää mieliimme kuvan
sukupolvesta, jonka nuoruusvuodet
täyttyivät velvollisuuksista. Naisista,
joille yhteinen etu oli tärkeämpää
kuin oma etu”, ministeri Niinistö sanoi avajaispuheessa ja muistutti, että
Lottien tehtävät olivat sota-aikaan
hyvin moninaiset ja kotirintaman
tuki ensiarvoisen tärkeää. Näiden
rinnalla toimi myös muita vapaaeh-

^ Vapaussodan Perinneliiton
pj. Kalervo Sipi luovuttamassa
Vapaussodan 100-vuotismuistopinssiä
puolustusministeri Jussi Niinistölle.
Ministeri Niinistö oli näyttelyn
suojelija sekä piti avauspuheenvuoron.

^ Nurmijärven reserviläiskuoro esiintyi Tuire Grönthalin johdolla.
toisjärjestöjä, kuten Sotilaskotiyhdistys, Martat, Maatalousnaiset ja
Työläisnaisliitto: ”Yleinen ilmapiiri
ja yhteen hiileen puhaltamisen henki
suosivat vapaaehtoistoimintaa sotiemme aikana. Yksin ei kukaan olisi
pärjännyt.”
Ministerin mukaan vapaaehtoinen maanpuolustus on yhä edelleen
tärkeää: ”Jokaiselle käsiparille olisi
käyttöä myös tulevaisuuden kriisissä”, hän muistutti.

Esineistöä ja
henkilöhistoriaa
Näyttelyn esineistön joukossa oli kattavasti esillä muun muassa postikort-

^ Näyttelyssä oli kattavasti esillä
esineistöä
ja henkilö
historiaa.
54 | vapaussoturi | 1/18

^ Hannu Lakee esittelemässä näyttelyä.

teja, pukuja, ryijyjä, käsivarsinauhoja.
Keskeinen osa näyttelyä oli henkilöhistoriasta kertova osa.
Lottien pukujen esittelylle oli varattu yksi seinusta. Hannu Lakeen
mukaan pukujen ideana oli se, että
niiden valmistuskustannukset olivat edulliset, ne olivat kevyet ja naisellisen näköiset. Niistä karsittiin
tietynlainen saksalaishenkinen sotilaallisuus, josta hyvänä esimerkkinä
valkoiset kaulukset ja kalvosinnapit.
Lottien pukumallisto oli tarkasti piirretty, eikä poikkeuksia sallittu lottien
lumipukuja lukuun ottamatta.
”Ilman näiden naisten toimintaa
tällaista näyttelyä ei meillä olisi, ja
elämä olisi muutenkin hieman erilaista”, korosti Lakee.
Vesa Määttä

^ Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo on valmistanut uuden
kiertonäyttelyn nimeltään ”Suojeluskunnat ja Lotta Svärd». Näyttely kertoo
vapaaehtoisen maanpuolustustyön perustasta, kehityksestä ja merkityksestä
Suomen itsenäistymisestä nykypäivään. Näyttely koostuu 11 helposti siirrettävästä,
kookkaasta kuva/tekstitaulusta. Se tulee kiertämään parin kolmen vuoden
ajan Tampereen ja lähiseutujen kouluilla, kirjastoissa ym. yleisöpaikoissa.
Näyttelyn avajaisten yhteydessä 23.1.2018 Kalevan lukiolla järjestettiin seminaari,
jossa esitelmän suojeluskunnista piti Seppo Satamo ja lotista Inkeri HaarlaKettunen. Lisäksi suojeluskunta- ja sotaveteraani Kauko Mäenpää (99 v, kuva)
kertoili kokemuksistaan Tampereen suojeluskunnan 7. komppaniassa eli ns.
Koululaiskomppaniassa, jossa hän toimi neljä vuotta. Musikantit Johanna Lantto
ja Juha Repo esittivät sikermän laulunäytelmästä Jääkärin morsian. – Teksti ja
kuva Markku Rauhalahti.

Vapaussodan
Perinneliiton seuraavat
kesäpäivät järjestetään
vapaussodan päättymisen
satavuotismuistojuhlien
yhteydessä
15.–16.5.2018 Helsingissä.

Kuvat Vesa Määttä.
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100 vuotta salaisen
radiovastaanotinaseman
perustamisesta Vaasaan
3.10.1917 jääkäri Arthur Reinhold
Stenholm perusti Ruotsista Pohjanlahden yli salakuljettamallaan kalustolla salaisen vastaanotinaseman
Vaasan Vaskiluotoon hovioikeudenneuvos Grönroosin huvilan toisen
kerroksen biljardisaliin. Samana päivänä hän jo vastaanotti ensimmäisen
salaisen viestin laivastoasemalta Latvian Libausta (nyk. Liepaja).
Itsenäistymisen johtamiseen tarvittavat viestiyhteydet oli saatu avattua. Salakirjoitetut sanomat vastaanotettiin ja avatut sanomat toimitettiin
pääosin Helsiinkiin kuriirin välityksellä. Tiedot liittyivät enimmikseen
aseiden salakuljettamiseen Pohjanmaan rannikolle ja edelleen perustetuille suojeluskunnille. Merkittävin
oli aselaiva Equityn saapuminen
Vesterön Storsandvikeniin 31.10.1917
ja seuraavana yönä Larsmoon saaristoon.
Viestikiltojen Liitto ry ja Pohjanmaan Viestikilta ry paljastivat
23.9.2017 jääkärieversti A.R. Saarmaan (ent Stenholm) syntymän
125-vuotispäivänä muistolaatan salaisen vastaanotinaseman perustamisesta. Laatta sai arvokkaan paikan
hyvin säilyneeseen ja perusteellisesti
kunnostetun huvilan pääsisäänkäynnin rappukatokseen.
Muistolaatan paljastuspuheen piti
Pohjanmaan Viestikillan puheenjohtaja everstiluutnantti evp Lasse
Kinnunen. Puheen historiatiedot
pohjautuvat jääkärieversti A.R. Saarmaan 60-vuotishaastatteluun, mikä
julkistettiin Viestimies- lehdessä no
3/1952. Haastattelun kirjoittajana oli
everstiluutnantti Mauno Loikkanen.

^ Muistolaatta sijaitsee arvopaikalla. Laattaan kiinnitetään Jääkäriristi
myöhemmin. Laatan paljastuspuheen piti Pohjanmaan Viestikilta ry:n
puheenjohtaja everstiluutnantti evp. Lasse Kinnunen. Juhlahetkeen osallistui lähes
30 kutsuvierasta ja maanpuolustusjärjestöjen edustajaa.

Jarmo Seppä

Kuvat Raimo Latvala.
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^ Kiinteistön nykinen omistaja Tuomas Koskinen, itsekin viestikoulutuksen
saanut varusmiehenä laivastossa, paljasti muistolaatan. Kunniavartiossa olivat
jääkäriasuihin pukeutuneina Christian Petander ja Alexander Ehrnrooth (oikella).

Heimosotien muistomerkki
Salmissa hyvässä hoidossa
Salmissa paljastettiin heinäkuussa
1929 heimosotien muistomerkki.
Juhlassa puhui jääkärikenraali Paavo
Talvela.
Muistomerkki oli unohduksissa
yli 50 vuotta, kunnes Pielaveden reserviläiset tarttuivat toimeen.
Miksi pohjoissavolaiset pitävät
huolta muistomerkistä, jolla kunnioitetaan Aunuksen sotaretkellä 1919
kaatuneita
eteläpohjanmaalaisia,
hämäläisiä tai helsinkiläisiä sankarivainajia?
Selitys piilee siinä, että salmilaisia
siirtolaisia sijoitettiin asumaan Pielavedelle. Avainhenkilö on rajan taakse lukuisia matkoja johtanut Hannu
Matsi.

Perustettiin perinnekilta

^ Pielaveden reserviläiset asettuivat 1999 ryhmäkuvaan muistomerkkitalkoiden
päätteeksi.

13 reserviläistä teki 1998 tunnustelumatkan Salmiin ja solmi suhteet paikallisiin viranomaisiin. Seuraavana
vuonna matkaan lähti Touko Tikkasen johdolla 23 talkoolaista. Työ alkoi
muistomerkille kasvaneen metsän
kaatamisella. Kivipaasi puhdistettiin,

ja sen teksti vahvistettiin maalaamalla.
Pielavetiset huolehtivat yhä, että
muistomerkki pysyy kunnossa. Paikallisena nurmenleikkaajana toimii
Salmin kunnansihteerin puoliso.
Nykyisin toimijana on 2014 Piela-

Salmin muistomerkki
Heimosotien muistomerkki pystytettiin 1929 Salmin Lunkulaan evankelisluterilaiselle hautausmaalle.
Korkeassa kivipaadessa on ylimpänä Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema Itä-Karjalan vaakuna. Sen alle on kaiverrettu: ”Kaaduitte nuorna,
nähdessä huomenen ruskon, puolesta maanne, puolesta heimoususkon.”
Hautakumpareen reunojen kivilaattoihin on merkitty 24 kaatuneen
nimi, kotipaikka ja kaatumisaika. Yksi laatoista on omistettu 14:lle tuntemattomalle sankarivainajalle.

vedelle perustettu Aunuksen retken
perinnekilta ry. Killan puheenjohtaja
Touko Tikkanen kertoo, että tärkein
tukija on ollut jääkärieversti Ragnar Nordströmin (1894–1982) poika
Martti Nordström Loviisasta.
Pertti Meriläinen

^ Kivilaatat olivat puolessa vuosisadassa peittyneet maahan ja niiden
väliin oli kasvanut isoja puita.

^ Aunuksen
retken perinnekillan
puheenjohtaja
Touko Tikkanen
(vasemmalla),
varapuheenjohtaja
Matti Hankala,
sihteeri Hannu
Hujanen ja
rahastonhoitaja
Pertti Niskanen
kuvattuna
sotaan lähdön
muistomerkillä
Pielaveden entisen
suojeluskuntatalon
pihalla.
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Loimaan Vesikosken kahakka 2
Marraskuussa 1917 elettiin Venäjän hallitsemassa Suomen suuriruhtinaskunnassa, jota ei enää
hallinnut Venäjän keisari vaan vallankumouksessa (6.–8.11.) johtoon
noussut Lenin. Suomessa oli filosofian tohtori Vesa Määtän mukaan
eri varuskunnissa noin satatuhatta
venäläistä sotilasta. Vuosi 1917 toi
suuren rauhattomuuden sekä myös
elintarvikepulan Suomeen. Maassa
järjestettiin suurlakko 14.–20.11. Tilanne oli hyvin kärjistynyt. Maan eri
puolille oli perustettu suojeluskuntia ja vastavuoroisesti punakaarteja.
Loimaan seutu oli vallankumouskomitean hallinnassa, jonka puolesta
järjestystä pitivät yllä punakaartit,
samoin oli myös tilanne Turussa.
Aseellinen selkkaus alkoi, kun Loimaan, Alastaron ja Vampulan suojeluskuntalaisista koottu noin sadan
miehen joukko päätti ottaa takaisin
punaisten haltuunsa ottamia puhelinkeskuksia ja muita strategisia
kohteita.

Ensimmäinen yhteenotto
Ensimmäinen aseellinen yhteenot-

^ Kunniakäynti Oskar Ferdinand Mäkituovolan haudalla
21.11.2017 Vampulassa. Hän kaatui Loimaalla 21.11.1917 ns. Vesikosken kahakassa ja oli ollut
mukana Vampulan, Alastaron
ja Loimaan suojeluskuntalaisista kootussa noin 100 miehen
joukossa, joka yritti palauttaa
järjestystä työväen järjestyskaartien hallinnassa olevalle
Loimaan seudulle. Vasemmalta
Oskar Mäkituovolan suvun
edustajana Heikki Neulanen,
Vapaussodan Satakunnan
Perinneyhdistyksen Huittisten
seudun osaston edustajana
Uuno Kulmala ja Jouko Tuovolan Säätiön edustajana Jorma
Vähä-Heikkilä. Havuseppeleen
sinivalkoisessa nauhassa on
teksti: ”Isänmaan ja kodin
puolesta väkivaltaa vastaan”,
joka on sama kuin Vesikosken
taistelun 10,5 metriä korkean
muistomerkin jalustassa.
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to tapahtui valkoisten ja punaisten
välillä Alastaron ja Loimaan rajalla
Loimaan puolella olevassa Haitulan
kylässä, jossa kahakassa haavoittui
yksi punakaartilainen kuolettavasti.
Punakaartilaiset perääntyivät kohti
Loimaata. Suojeluskuntalaiset saivat
hallintaansa Alastaron ja Loimaan
kunnan alueen puhelinkeskukset
edeten kohti Loimaan asemanseutua.
Loimaan kunnan ja asemanseudun
välissä on Vesikosken pato Loimijoessa ja silta. Loimijoen toisella puolella oli paperitehdas, myöhemmin
nahkatehdas, jonka suojiin punaiset
olivat asettuneet väijytyksiin. Myös
muita alueella olevia rakennuksia hyväksikäytettiin. Tulijoiden oli pakko
kulkea alueella olevan sillan yli, jos
he aikoivat edetä Loimaan aseman
seudulle.

Taistelu
Suojeluskuntalaisten tullessa Alastaron suunnasta paikalle, alkoi tulitaistelu, joka kesti noin 10 minuuttia.
Tässä kahakassa kuoli suojeluskuntalaisista alastarolainen Väinö Ojala
ja vampulalainen Oskar Mäkituo-

vola. Punaisista kuoli Jalmari Lilja.
Suojeluskuntalaiset tulivat täysin
yllätetyiksi ja perääntyivät alueella
olevien rakennusten ja metsän suojaan. Seuraavana päivänä tuli vielä
yksi kuolonuhri, kun punakaartilaisten ja venäläisten sotilaiden rankaisuretkikunta lähti kohti Alastaroa
ja heitä pakoon lähtenyt aseeton
Hurrin talon poika Janne ammuttiin
Loimaalla.
Loimaan vallankumouskomitea
oli lähettänyt jo ennen Vesikosken
kahakkaa Loimaan punakaartin
päällikön Otto Wännin hakemaan
apua Turusta, josta saapuikin Loimaalle noin 300 miehen osasto turkulaisia punakaartilaisia ja venäläisiä sotilaita junalla 21.11. illansuussa,
jolloin tilanne Vesikoskella oli jo ohi.
Turusta tulleet apujoukot poistuivat
Loimaalta 24.11. takaisin Turkuun.
Punakaartit hallitsivat tämän
jälkeen täydellisesti Loimaan seutua. Merkittävää oli myös se, että
punakaartilaisilla oli hallussaan venäläisiltä saatuja uusimallisia makasiinikivääreitä ja kuularuiskuja, eli
Maxim-konekiväärejä.
***

21.11.1917
^ Komeassa suojeluskuntatalossa Heimolinnassa muisteltiin 20.11.2017
puolentoista sadan henkilön voimin Vesikosken kahakkaa. – Kuva Jouko
Rinne.

Loimaalla muisteltiin
Vesikosken kahakkaa
^ Vesikosken kahakkaa muisteltiin
20.11.2017 järjestetyssä tilaisuudessa,
jossa FT Vesa Määttä esitelmöi
otsikolla ”Mitä Suomessa tapahtui
vuonna 1917”. – Kuva Jouko Rinne.
Tämä tapahtuma kuvastaa osaltaan
sitä, miten räjähdysherkkä tilanne
oli Suomessa Venäjän bolsevikkivallankumouksen tapahduttua jo ennen varsinaista itsenäisyysjulistusta
6.12.2017. Suomesta oli tarkoitus
muodostaa itsenäinen sosialistinen
valtio Leninin myötävaikutuksella ja
maassa olevan venäläisen sotaväen
turvin. Tämä kaikki oli taustaa sille,
mitä sitten tapahtui maassamme seuraavana vuonna tammikuusta toukokuuhun: itsenäisen kansakunnan
siihen asti pahin koettelemus.
Jorma Vähä-Heikkilä

Loimaalla siis räjähti jo yleislakon
päätyttyä, kun käytiin Vesikosken
kahakka suojeluskuntien ja venäläisten matruusien vahventaman
järjestyskaartin välillä. Kahakkapäivän illalla Turusta saapuneiden
kaartilaisten ja venäläisten matruusien johtaja Tuomas Hyrskymurto johti seuraavana päivänä
rankaisuretkeä Alastarolle, jossa
teloitettiin yksi pakoon pyrkinyt,
aseeton suojeluskuntalainen. Kahtena päivänä uhreja kertyi kuusi eli
kummallekin puolelle kolme henkilöä. Mainittu Hyrskymurto tunnetaan ensimmäisenä varsinaisen
punakapinan aikana toimeenpannun aseettomien suojeluskuntalaisten joukkoteloituksesta Kangasalan Suinulassa 31.1.1918. Kahakan
jälkeen lakkokomitea muutti nimensä vallankumouskomiteaksi.
Se hallitsikin Loimaan aluetta huhtikuun 17. päivään saakka.
Kahakkaa muisteltiin VarsinaisSuomen komeimmassa Suojeluskuntatalossa Heimolinnassa 20.
marraskuuta puolentoista sadan
henkilön voimin. Järjestäjänä
toimivat Vapaussodan VarsinaisSuomen perinneyhdistyksen loimaalaiset aktivistit. Juhla alkoi
Loimaan soittokunnan esittämällä
Sibeliuksen Jääkärimarssilla. Kahakan muistomerkille lähetettiin
seppelpartio ev.ltn. evp Markku
Laurisen saatesanoin. Viejinä toi-

mivat Olli-Pekka Rastas ja Seppo
Solla. Avauspuheenvuoron käytti
Kari Nummila, joka selvitti kahakan historiaa. FT Vesa Määtän
laajan esitelmän otsikkona oli
”Mitä Suomessa tapahtui vuonna
1917”. Eila Nummila esitti Janne
Kaisanlahden v. 2014 kirjoittaman syvällisen runon ”Vapaussota”. Ev.ltn. evp Markku Heinonen esitti yksinlaulua Sari Jokelan
säestämänä. Päätössanat esitti
perinneyhdistyksen puheenjohtaja Timo Mäki.
Kari Nummila

^ Kari Nummila selvitti
Vesikosken kahakan vaiheita. –
Kuva Jouko Rinne.
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^ Talvisodan kansallinen
muistomerkki paljastettiin Helsingin Kasarmitorilla 30.11.2017.
Muistomerkillä Suomi kunnioittaa veteraanien ja kaikkien
sotaponnisteluihin osallistuneiden arvokasta työtä.
Muistomerkin on suunnitellut
kuvanveistäjä Pekka Kauhanen. Muistomerkkihankkeen
alullepanija on Talvisotayhdistys ry. Kuvassa hankkeen
suojelija presidentti Martti
Ahtisaari paljastaa muistomerkin. – Kuva Valtioneuvoston
kanslia.

Vapaussodan Imatran Seudun
Perinneyhdistys ry:n pitkäaikainen
puheenjohtaja Jorma K.O. Ignatius
luovutti Imatran Valtionhotellissa
järjestetyssä 100 v. Itsenäisyyspäivän
ylennys- ja palkitsemistilaisuudessa
kapteeni (res.) Rolf Karssonille
Vapaussodan Perinneliiton
puheenjohtajan, kenraalimajuri evp
Kalervo Sipin myöntämän Sinisen
Ristin. – Kuva Veli-Matti Kesälahti.

^ Kuvat (Vesa Määttä) ovat
Puolustusvoimien, Vapaussodan
Invalidien Muistosäätiön
ja Vapaussodan Helsingin
Seudun Perinneyhdistyksen
Itsenäisyyspäivän 2017
seppeleiden laskusta Vapaussodan
sankarihautamuistomerkille
Vanhan kirkon puistossa
Helsingissä.
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^ Hannu Ilves (vasemmalla) ja kotiseutuneuvos Pekka
Siiropää laskivat Vapaussodan ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys
Lappeenranta r.y:n seppeleen Luumäen vapaussodan uhrien
muistomerkille 6.12.2017. Ilmari Virkkalan suunnittelema
muistomerkki paljastettiin Luumäen vapautumisen
muistojuhlan yhteydessä vapunpäivänä 1921. Patsaan toisella
sivulla on 16 valkoisten joukoissa kaatuneen nimet ja toisella
sivulla 26 murhatun nimet. – Kuva Soile Tankka.

^ Seinäjoella laskettiin seppeleet
117 viime sodissa kaatuneen
haudalle Itsenäisyyspäivänä 2017.
Vapaussodan ja Itsenäisyyden EteläPohjanmaan Perinneyhdistyksen
puheenjohtaja eversti evp Jorma
Jokisalo johti operaatioita
Seinäjoen hautausmaalla
ja oli mm. havuseppeleen
päälaskijana vapaussoturien
sankarimuistomerkille. Seinäjoella
laskettiin pienoishavuseppeleet 18
vapaussoturin haudalle. Törnävän
hautausmaan alueella on paikka,
jonne osa vapaussotureista toivoi
aikanaan hautansa sotakaveriensa
joukkoon. Vapaaehtoisten
seppeleenlaskijoiden osastoa
Seinäjoella johti Juha Levonen. –
Teksti Risto Lauhanen, kuva Juha
Levonen.

^ Vapaussodan Pohjois-Pohjanmaan Perinneyhdistys järjesti juhlavamman tilaisuuden Suomi 100 v.
juhlavuoden kunniaksi ja samalla muisti aktiivijäseniään huomionosituksilla. Joulukuussa pidetyssä
juhlakokouksessa jaettiin Sinisiä Ristejä sekä yhdistyksen Pöytäviirejä ansioituneille jäsenille. Sininen
Risti miekkojen kera jaettiin kolmelle yhdistyksen jäsenelle: Olavi Haapala, Aimo Tiainen ja Erkki Rauhala.
Yhdistys oli anonut yhteensä 22 Sinistä Ristiä jäsenilleen juhlavuoden kunniaksi. Juhlakokoukseen osallistui
30 osanottajaa, mukaanlukien Sotaveteraanin kuoron laulajat sekä sotilaskotinaisten edustajat. Yhdistyksen
puheenjohtaja Pekka Rautakorpi piti tervetuliaispuheen ja lyhyen katsauksen itsenäisyyden alkuhistoriaan.
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Vuorokauden mittainen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhla
Isossakyrössä
Isokyröläisen kapteeni evp Erkki
Hölsön ideoimana järjestettiin sankarivainajien muistomerkillä vuorokauden kestävä kunniavartio. Ensimmäiset vartiomiehet asettuivat
paikoilleen kello 00.00, ja puolen tunnin välein tapahtui vaihto. Mukana oli
yli 100 vapaaehtoista vartijaa. Viimeiset lumipukuiset vartijat poistuivat
kello 24.00.
Aamulla kello 08.00 partiolaiset
sytyttivät Isonkyrön Lottaperinteen
kustantamat kynttilät jokaiselle 228
sankarivainajan haudalle. Kello 10.00
omaiset laskivat talkoilla valmistetut
pienet havuseppeleet sankarivainajien muistokivien eteen ja sen jälkeen
partiolaiset, reserviläiset ja Lottaperinteen jäsenet avustivat seppelten
laskussa.
Jumalanpalveluksen päätyttyä lähetettiin Narvan marssin saattamina
seppelpartiot sankarihaudalle, asevelihaudalle sekä Karjalaan jääneiden
muistomerkille. Seppelpartion jälkeen
seurasi lippuvartio, jossa oli mukana
myös Isonkyrön Lottaperinteen lippu.
Kello 17.00 lähti neljän vuosikymmenen perinteitä noudattaen sadan
partiolaisen soihtukulkue Isonkyrön
keskustasta kohti sankarihautoja. Illan jo pimentyessä näky oli vaikuttava
ja mieliinpainuva.
Tapahtuman järjestämiseen osallistuivat mm. Kaatuneitten omaiset,
Isonkyrön Sotainvalidit ja Sotaveteraanit, Lottaperinne, isänmaalliset
maanpuolustusjärjestöt, partiolaiset,
MTK-Isokyrö, kunta ja seurakunta.
Anneli Rinta-Knuuttila
Isonkyrön Lottaperinne ry:n sihteeri

Kuvat Reijo Kärkkäinen.

Tilaa

Katso:

www.vapaussoturi.fi

Lisätietoa tilaamisesta perinneliiton toimistosta
arkisin klo 9-15 puhelimella (03) 223 0845
tai 045-634 5025 tai sähköpostitse
vape@perinneliitto.fi
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Suomi 100 kunnioitti
sankarivainajiaan

^ Kunnianosoituksen aloitteentekijä, kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
johtaa vartijajoukkoa. – Kuva Sirkka Ojala.

Suomen
100-vuotisitsenäisyyspäivänä
sankarivainajia
kunnioitettiin muun muassa
Tampereen Kalevankankaan
hautausmaalla. Jokaisen sankarihaudan luona seisoi kunnianosoituksena
haudatun
kuolinhetken ikätoveri. Kunniavartijoita oli 750. He olivat
Tampereen eri reserviläis- ja
maanpuolustusjärjestöjen sekä urheiluseurojen edustajia ja
toisen asteen opiskelijoita. Kunnianosoitukseen osallistui yli
10000 henkilöä.
Joulukuussa 1939 käyttöön
otetulla sankarihautausmaalla
on nykyään 749 vainajan viimeinen leposija.
Kunnianosoitus järjestettiin
Tampereen Suomalaisen Klubin koordinoimana, ja aloitteen
teki Klubin varapuheenjohtaja, Vapaussodan Perinneliiton
puheenjohtaja, kenraalimajuri
evp Kalervo Sipi.

^ Vartijat
sankarihautojen luona.
– Kuva Sirkka Ojala.

^ Kokoontuminen Tampereen Kalevankankaan
hautausmaalle
Sankarihautojen muistoristin
äärelle. – Kuva
Emil Bobyrev.
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^ Syntymäpäivätilaisuus järjestettiin Ostrobotnian juhlasalissa. Keskimmäisen pöydän päädyssä P.E. Svinhufvudin
muistosäätiön hallintoneuvoston pj. Riitta Uosukainen, oikealla tietokoneen äärellä muistosäätiön hallituksen pj. Martti
Häikiö.

Presidentin syntymäpäivä –
välähdyksiä sadan vuoden takaa
P. E. Svinhufvudin muistosäätiö järjesti 15. joulukuuta 2017 tilaisuuden,
jossa juhlittiin presidentti Svinhufvudin syntymäpäivää, itsenäisyyssenaattia ja Suomen itsenäistymistä.
Juhlan vaikuttavien musiikkiesitysten, tervehdysten, palkitsemisten ja
Muistokuvia höyryjunamatkoiltafilmiesityksen lisäksi kuultiin välähdyksiä eduskunnassa käydyistä
keskusteluista joulukuussa 1917. Lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa piti juhlapuheen, josta teksti alaotsikon alla
on muokattu.

Tuoreita uutisia ja
mediakuplia
Sata vuotta sitten elettiin puoluelehdistön kultakautta. Maan suurin lehti
oli ”Työmies”. Lehden toimittajista
Kullervo Manner, O.W. Kuusinen ja
Yrjö Sirola olivat sittemmin punaisen
kansanvaltuuskunnan avainjäseniä.
Sadan vuoden takaisessa lehdistössä välitettiin uutisia sangen
tuoreina. Esimerkiksi sunnuntaina
27. tammikuuta 1918 ”Uudessa Suomettaressa” kerrottiin seuraavaa:

”Helsingin ja sen läheisen ympäristön punakaartit ovat eilen alkaneet
yleisen liikehtimisen. Eilen illalla
sytytettiin Työväentalon torniin tätä
ilmaiseva merkkituli, ja sen johdosta
alkoi aseistettuja kaartilaisia liikkua
kokoontumispaikkoihin. Viime yönä
odotettiin näiden ryhtyvän joihinkin
toimenpiteisiin, mutta lehteä painoon pantaessa ei tästä ollut vielä
mitään tietoa.”
Punaisessa suomessa saivat ilmestyä vain kapinallisten omat lehdet, ja
seuraava ”Uusi Suometar” ilmestyi
13. huhtikuuta 1918.
Jo sata vuotta sitten suomalaiset elivät omissa mediakuplissaan:

^ Välähdyksiä eduskunnassa
käydyistä keskusteluista joulukuussa
1917. Lukijoina kansanedustajat Mika
Kari (oik.) ja Wille Rydman.
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Akateemisen KarjalaSeuran Perinneyhdistys

Kevään 2018
kuukausiesitelmät
16.1.2018
20.2.2018
^ Senaatti määräsi 1917 lopulla leijonalipun
käytettäväksi valtiolippuna.

20.3.2018
17.4.2018

totuus löytyi omista äänenkannattajista, ja muiden
lehtien antia pidettiin valheellisena sekä pahan edustajana. Tämäkin selittää puolin ja toisin kansallista
murhenäytelmää 1918.
Laillisen hallituksen voitto pelasti Suomen joutumasta osaksi neuvostoimperiumia ja paljolta muulta,
mutta hinta oli myös vihapuheiden takia hirmuinen.
Sadan vuoden takaiset tapahtumat siis kannustavat
vaalimaan myös median etiikkaa, totuutta ja malttia.

Aki Lindén
Erikoissairaanhoidon laatu
uhattuna
Martti Susitaival
Viestisotaa Rukajärvellä
Juhani Kaskeala Itämeri tänään
(vuosikokousesitelmä).
Marja-Liisa Hentilä
Saksalainen Suomi keväällä 1918
& Seppo Hentilä

Luennot pidetään Ostrobotnian Chydeniussalissa, Museokatu 10, Helsinki.
Ne alkavat kello 17.00
– ei ennakkoilmoittautumista.
Salivuokran kolehti – 3 €.

Tervetuloa!
Hallitus

Vesa Määttä

Kuvat Vesa Määttä.

Maanpuolustusjuhla
Turun suojeluskunta 100 vuotta

14.4.2018 klo 15.00, Sigyn-sali, Turku

^ Juhlapuhuja, lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa
toimi P.E. Svinhufvudin muistosäätiön hallituksen
puheenjohtajana 2004–2017.

Lippulaulu - Marsalkan hopeatorvet
Tervehdyssanat
Sven Dufva (alkusoitto), Laivaston soittokunta
Juhlapuhe
Prikaatikenraali Pertti Laatikainen
Suomenmaa, Venematka, Laulun Ystävät
Tervehdykset
Nuijamiesten marssi, Jääkärimarssi
Laivaston soittokunta ja Laulun Ystävät
Juhlakahvitus
Suojeluskunta Turkuun, VTT Mikko Uola
Musiikkiesitys, Tuija Saura
Suojeluskuntien kotijoukot, FT Marita Pohls
Musiikkiesitys, Chorus Iucundus Puolalanmäen
musiikkilukion kuoro
Nuorten puheenvuoro
Musiikkiesitys, Chorus Iucundus
Päätössanat ja Varsinais-Suomalaisten laulu
Vapaa pääsy , tumma puku ja kunniamerkit
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Vimpelin sotakoulun
100-vuotisjuhla
Joulukuun 28. päivänä 2017 tuli kuluneeksi 100 vuotta Vimpelin sotakoulun (nykyinen Reserviupseerikoulu)
alkamisesta. Sotakoulu oli Suomen
ensimmäinen sotilasopetuslaitos ja
tuotti sotilaskouluttajia sekä -johtajia Suomen laillisen hallituksen joukoille. Vimpelissä koulutettiin reilun
parin viikon ajan noin 200 oppilasta.
Muistojuhlallisuudet alkoivat seppeleenlaskulla Vimpelin sotakoulun
muistomerkille. Puolustusministeri
Jussi Niinistö piti juhlapuheen maanpuolustusjuhlassa, ja Vapaussodan
Perinneliiton tervehdyksen esitti puheenjohtaja Kalervo Sipi.

Vapauden puolesta
Juhlapuheessaan puolustusministeri
Jussi Niinistö tarkasteli koulun vaiheita ja käsitteli myös puolustusvoimien tulevia materiaalihankintoja.
Niinistön mukaan Vimpelin sotakoulun merkitys oli suuri – kurssin
käyneet toimivat tärkeissä johtotehtävissä hallituksen joukoissa: ”Vimpelin oppilaat maksoivat raskaan
hinnan esimerkillä johtamisesta –
nelisenkymmentä johtajaa kaatui
vapauden puolesta. Vapaus ei tullut
verettä vimpeliläistenkään osalta.”
”Paras tapa vaalia vapaussodan
perintöä on pitää huolta maanpuo-

^ ”Vimpelin Sotakoulu 100 - vuotta”, seppeleenlaskijat ovat valmiina.

lustuksesta – valtaosa suomalaisista
haluaa edelleen puolustaa maatamme kaikissa tilanteissa”, totesi Niinistö. Ministerin mukaan yleinen
maanpuolustustahto, jota vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee, on
Suomen puolustuksen henkinen kivijalka. Sitä tullaankin kehittämään
vielä kuluvan hallituskauden aikana,
suorituskyky edellä.

Kuvat Ruotuväki/Joonas Niemi.

^ Juhlapuheen piti
puolustusministeri Jussi Niinistö.

^ Juhlayleisö sai
kuulla Pohjanmaan
maanpuolustussoittokunnan
sekä Vimpelin Mieslaulajien
musiikkiesityksiä.
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^ Vapaussodan Perinneliiton
puheenjohtajan Kalervo
Sipin johdolla päätoimikunta
kokoontui muistojuhlien
merkeissä seitsemännen kerran
10. tammikuuta 2018: työ
itsenäisen Suomen ensimmäisten
vapaustaistelujen alkamisen
ja päättymisen muistojuhlien
järjestämiseksi on loppusuoralla.
Tammisunnuntain valtakunnallinen
100-vuotismuistojuhla oli Seinäjoella
27.–28.1.2018, ja vapaussodan
päättymisen satavuotismuistojuhla on
Helsingissä 16.5.2018.
– Kuva ja teksti Vesa Määttä.

^ Jääkärien marssin ensiesityksen
100-vuotismuistokonsertti kokosi
sankan joukon isänmaanystäviä
Helsingin yliopiston juhlasaliin
19.1.2018. Vaikuttava ohjelma sisälsi
puheiden lisäksi Kaartin soittokunnan,
yhdistyneiden mieskuorojen
(Kaaderilaulajat, Ylioppilaskunnan
Laulajat), Angelika Klasin ja Antti
Tuomaalan musiikkiesityksiä.
Tervetulosanat lausui JP 27:n
Perinneyhdistyksen pj. Pertti
Laatikainen. Valtiovallan tervehdyksen
esitti eduskunnan puhemies Maria
Lohela. Juhlapuheen piti prof.
Laura Kolbe. Loppusanat esitti
Jääkärisäätiön pj. Jukka Pennanen. –
Teksti ja kuva Vesa Määttä.

Vapaussodan Perinneliitto
ja Vapaussoturi-lehti ovat
Facebookissa. Käy tutustumassa
sivuihin, kommentoimassa,
tykkäämässä.
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Vöyrin Sotakoulu 100 vuotta
Vapaussodan valmisteluissa oli keskeisenä tehtävänä kouluttaa sotilaspäällystöä ja alipäällystöä.
Vimpelissä oli vuoden vaihteessa toiminut lyhytaikainen, alkujaan
ylioppilaiden lomakurssi. Vöyrissä
aloitettiin sotilasohjaajien kouluttaminen laajemmissa puitteissa. Mutta
sotakoulun toiminta säännönmukaisena laitoksena häiriintyi jo sen
toisena työpäivänä. Koulu joutui
suorittamaan pääosan harjoituksistaan tosikäytännössä, sodan kovassa
koulussa, ensin sen alkuselvittelyissä
ja toistamiseen Tampereen ratkaisutaisteluissa niiden alusta alkaen.

Muistoja
Tarinan mm. vaiheistaan Vöyrin sotakoulussa kertoi vuonna 1936 vapaussodasta laatimissaan muistelmissa
silloinen majuri, myöhemmin eversti
Yrjö Järvinen. Ne julkaistiin Vapaussoturi-lehdessä 5/1998:
Järvinen ilmoittautui Vöyrin sotakouluun helmikuun 1918 puolivälissä
ja kirjoitti opinnoista siellä: ”Koulutukseen kuului sekä luentoja että
harjoituksia. Edellisiä pitivät vain upseerit, etupäässä koulun apulaisjohtaja, jääkärikapteeni Perttu Petrelius,
ja aina koko komppanialle yhdessä.
Harjoitukset käsittivät miltei yksinomaan muodollista harjoitusta suljetussa järjestyksessä, ja tärkein näytti

olevan ampuma-asento eturivi polvella, takarivi seisten.” - kertoi Järvelä
ja jatkaa - ”Tulevain johtajain koulutukseksi ei tämä ohjelma vastannut
tarkoitustaan. Hyvänä puolena siinä
kuitenkin kieltämättä oli ankara kurin kuuri. Kuri olikin mallikelpoinen.”
Seuraavan jutun poimin Vapaussoturi-lehdestä 2/1971. Siinä luutnantti Väinö Vaissalo kuvailee aluksi
koulun lippua: ”Maineikkaan Vöyrin
sotakoulun oppilaan Jorma GallenKallelan piirtämässä lipussa on mainittuina ne päätaistelupaikat, joissa
Vöyrin sotakoulun taisteluyksiköt
kunnostautuivat vapaussodassa.”
Vaissalo arvioi lopputilityksessään
Vöyrin koulua: ”Suomen armeija
ja suojeluskuntajärjestö sai Vöyrin
koulun oppilaista lähes 250 upseeria, joista huomattavin osa kohosi
esiupseereiksi, neljä kenraalimajuriksikin. Mutta ennen kaikkea ne toista
tuhatta alipäällystöön kuulunutta
vöyriläistä täyttivät huutavan alipäällystöpuutteen niin armeijassa kuin
suojeluskuntajärjestössäkin.”
”Vapaussota vaati 120 Vöyrin koululaisen hengen, haavoittuneiden lukumäärä varmaan ylittää melkoisesti
kaatuneitten määrän. Näin on itsenäisen Suomen upseeri- ja aliupseerikoulutus lähtenyt käyntiin. Vöyrin koulu
on myöskin ylistyshymni jääkäreille,
sillä opettajat olivat kaikki jääkäreitä”,
totesi luutnantti Väinö Vaissalo.

^ Juttu on muokattu Vapaussodan
Perinneliiton puheenjohtajan, kenraalimajuri evp Kalervon Sipin juhlapuheesta Vöyrin Sotakoulun 100-vuotisjuhlassa Vöyrin nuorisoseurantalolla
26.1.2018. – Kuva Alf Viklund.

Sankarimaine pysyväksi
Vöyrin sotakoulusta käytettiin vapaussodan taisteluissa nimitystä Vöyrin koulupataljoona, lyhennettynä
Vöyrin pataljoona tai vain vöyriläiset.
Erillisenä yksikkönä se tunnettiin jo
silloin Vöyrin Kaarti-nimisenä ja vieläkin vakiintuneempana sodan jälkeen. Vöyriläiset kävivät maaliskuun
lopulla verisen, voisi sanoa jopa epäonnistuneen taistelun Messukylässä.
Tappiot tuossa yhdessä hyökkäyksessä olivat 10 kaatunutta ja 55 haavoittunutta.
Tampereen valtausta varten jaettiin Hämeen ryhmän joukot kolmeen
lohkoon. Koillisen eli lohkon A johtajana oli jääkärimajuri Lauri Malmberg. Hänelle alistettuna taisteli myös
Vöyrin pataljoona, joka johtajanaan
jääkärikapteeni, sittemmin kenraalimajuri, Juho Heiskanen hyökkäsi
ensimmäisenä 3.4. kaupunkiin ja sai
nopeasti puhdistettua vihollisesta
sille määrätyt alueet. Kello 06.35 pys-

^ Juuri naulattu uusi Vöyrin
koulun lippukopio Jorma GallénKallelan alkuperäislipusta sekä
Vöyrin koulun perinneyhdistyksen
Peter Rex ja pj. Torbjörn Ehrman. –
Kuva Alf Viklund.
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tyttiin ilmoittamaan tehtävän antaneelle Hämeen ryhmän päällikölle,
eversti Martin Wetzerille: ”Vöyrin pataljoona vallannut aikaisemmin sille
määrätyt korttelit.”
Loppuselvittelyt Tampereella saivat jäädä toisten suoritettaviksi, sillä
vöyriläisten osalle oli laadittu muita
suunnitelmia. Eversti Wetzerin 5.4.
antamassa käskyssä todetaan: ”Vöyrin koulupataljoona saapukoon huomenna klo 10 rautatieylikäytävälle,
Iidesjärven itäisen pään pohjoispuolelle. Siellä ylipäällikkö kiittää pataljoonaa.” Ylipäällikkö, kenraali Mannerheim seurueineen saapui paikalle
veturissa Vehmaisista ja piti puheen:
”Vöyrin koululaiset! Te olette kunnialla ottaneet osaa kaikkiin taisteluihin Ylistarosta Tampereelle asti.
Missä taistelu on ollut verisin, missä
vastus on ollut vahvin, siellä on se
teidän rinnoillanne ja verellänne
murrettu. Minä hajoitan nyt Vöyrin
koulun ja lähetän teidät opettajiksi Suomen sotaväen eri joukkoihin,
mutta Vöyrin koulun sankarimaine
on pysyvästi saanut paikan Isänmaan
historiassa. Minä ylennän kaikki
oppilaat aliupseereiksi ja teidän uljaan päällikkönne jääkärikapteeni
Heiskasen majuriksi ja rykmentin
päälliköksi. – Minä kiitän teitä Vöyrin
pojat!”
Vöyrin sotakoulu lakkautettiin
lopullisesti 12. huhtikuuta. Oppilaat
lähettiin joko suoraan sotarintamille
tai heidän kotipaikkakuntiensa suojeluskuntien käyttöön. Koulu aloitti
uudelleen toimintansa 25. huhtikuuta Helsingissä, mutta toiminnan hiipuessa koulu lopetettiin vähin äänin
28.6.1918.
***

^ Seppeleen lasku jääkärien, sotakoulun ja sotaveteraanien muistokiville
26.1.2018.. Vöyrin sotakoulun perinteiden vaaliminen luovutettiin 1956 kantaaliupseerikoululle, jolloin tasavallan presidentti Urho Kekkonen vahvisti
tälle vuosipäiväksi Vöyrin sotakoulun alkamispäivän 26. tammikuuta ja
kunniamarssiksi Vöyrin Kaartin marssin. – Kuva Alf Viklund.
Itsenäisen Suomen ensimmäisten vapaustaistelujen vaalijana kenraalimajuri evp Kalervo Sipi on vakaasti sitä
mieltä, että on oikein korostaa Vöyrin
sotakoulun myönteisiä vaikutuksia
mielialoihin ja itseluottamuksen lujittumiseen vuonna 1918. Noiden yli
tuhannen koulutuksen saaneen
johtajan merkitys ei suinkaan ollut
vähäinen niin suojeluskunnille kuin
itse sodassa taistelleille. Pohjan tälle
työlle loi runsaan kahden viikon mittainen Vimpelin sotakoulu, joka jo
synnytti parisataa johtajaa.

^ Vöyrin koulun
perinneyhdistyksen sihteeri
Margareta Ehrman kertomassa
kuvin ja sanoin sotakoulusta
sen 100-vuotisjuhlassa 26.1.2018.
– Kuva Tapani Flyktman.

^ Eturivissä
vasemmalta Seija Sipi, Kalervo
Sipi, Torbjörn
Ehrman, Oili
Kilpinen, Asko
Kilpinen ja Asko
Muhonen Vöyrin
Sotakoulun
100-vuotisjuhlassa 26.1.2018.
– Kuva Alf
Viklund.
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98 vuotta
10.3.18

Pekka Pakkala, Sastamala

97 vuotta
10.4.18
14.4.18

Olavi Eno, Sastamala
Mirjami Pälä, Huittinen

96 vuotta
6.3.18
4.4.18

Pekka Kuusijärvi, Sastamala
Taimi Maijala, Sastamala

95 vuotta
16.4.18
1.5.18

Veikko Kareinen, Sastamala
Kai Peltonen, Helsinki
Ritva Tuulos, Pori
Aaro Holma, Kankaanpää
Heikki Mäntymaa, Sotkamo

93 vuotta
27.12.17
10.1.18
1.4.18
5.4.18
7.4.18
9.4.18
3.5.18

Aino Savelainen, Tampere
Aida Yli-Orvola, Tampere
Aino Härkönen, Kajaani
Veijo Kesäläinen, Kajaani
Elsa Huovari, Pori
Maria Mustalahti, Sastamala
Aarne Hoilijoki, Sastamala

92 vuotta
16.2.18
17.4.18

Arvo Henttonen, Janakkala
Anja Pälä, Sastamala

91 vuotta
15.4.18

Jorma Kuokka, Helsinki

90 vuotta
16.2.18
4.3.18
6.3.18
13.3.18
23.3.18
25.3.18
22.4.18
30.4.18

Ulla Helminen, Huittinen
Esko Laurio, Kangasala
Kalevi Aakula, Harjavalta
Mirjam Salmela, Helsinki
Matti Latomäki, Riihimäki

80 vuotta
22.1.18
6.3.18
8.3.18
6.4.18
10.4.18
13.4.18
15.4.18

Kirsti Uotila, Kangasala
Annamaria Heikkinen, Kajaani
Sirkka Valkjärvi, Helsinki
Pentti Seppä, Lavia
Pirkko Spring, Tampere
Kari Enkola, Petäjävesi
Pertti Juhola, Helsinki

75 vuotta

94 vuotta
24.3.18
31.3.18
3.4.18

22.3.18
8.4.18
9.4.18
16.4.18
26.4.18

Vuokko Turkka, Saarijärvi
Pentti Jylli, Pori
Martti Jaamanen, Heinola
Urpo Järvinen, Sastamala
Meri Kaila, Helsinki
Antero Aulamo, Kuopio
Mikko Koivisto, Kokemäki
Jaakko Koskinen, Pori

85 vuotta
17.2.18
10.3.18

Pentti Riihimäki, Tampere
Sakari Mecklin, Sastamala

5.10.2017
4.11.2017
24.11.2017
25.11.2017
4.12.2017
8.12.2017
9.12.2017
27.12.2017

Eero Korte, Turku, *1931
Ari Paukkunen, Hämeenkyrö, *1960
Terttu Laraste, Lahti, *1925
Olavi Eronen, Hamina, *1922
Pentti Tiuttu, Huittinen, *1926
Eira Falck, Espoo, *1930
Jaakko Vainio, Rauma, *1942
Hans Christensen, Helsinki, *1932
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12.1.18
5.2.18
7.3.18
7.3.18
12.3.18
13.3.18
14.3.18
14.3.18
11.4.18

Pekka Perttula, Tampere
Rauli Antola, Rauma
Arvi Elomaa, Luvia
Veikko Lehtonen, Pori
Pertti Peltonen, Rauma
Eeva Lampen, Espoo
Erkki Eskelinen, Forssa
Jorma Vähä-Heikkilä, Vampula
Olavi Keskitalo, Nousiainen

70 vuotta
8.1.18
27.1.18
20.2.18
3.3.18
7.3.18
1.4.18
2.4.18
16.4.18
21.4.18
24.4.18

Antti Kinos, Tampere
Viljo Hokkanen, Tampere
Tero Lindell, Tampere
Erkko Teerimaa, Lokalahti
Jarmo Louhimo, Tampere
Heikki Norri, Huittinen
Antti Harkila, Pori
Ilpo Päivömaa, Pori
Salme Tuovio, Helsinki
Timo Tulosmaa, Tampere

60 vuotta
27.2.18
4.4.18
8.4.18
2.5.18

Juha Nurmilahti, Ikaalinen
Esko Raskila, Sastamala
Matti Pesonen, Lentiira
Anna-Liisa Seppä, Luvia

50 vuotta
22.4.18

Heikki M. Nurmi, Rauma

13.1.2018
21.1.2018
26.1.2018
30.1.2018
4.2.2018
5.2.2018
6.2.2018

Pekka Rantala, Helsinki, *1929
Veikko Niinimäki, Pori, *1927
Elisa Kulku, Suodenniemi, *1931
Jorma Kotisaari, Tampere, *1931
Leena Ojanen, Espoo, *1936
Kirsti Suvenvuo, Jokela, *1941
Sakari Sippola, Helsinki, *1925

Ilmoitukset
merkkipäivistä
Vapaussoturin merkkipäivälistalle
toivotut merkkipäivät tulee ilmoittaa lehden toimitukselle hyvissä
ajoin: seuraavaan lehteen ennen 6.
huhtikuuta 2018.
Lehti julkaisee tietoja 50, 60, 70,
75, 80 ja 85 vuotta täyttävistä sekä
90 vuotta taikka sitä enemmän
täyttävistä. Toimituksen yhteystiedot löytyvät sivulta 2.
Merkkipäiviä voivat ilmoittaa
maksutta merkkipäivän viettäjät
itse, heidän omaisensa tai perinneyhdistykset. Ilmoituksissa tulee
olla merkkipäivän viettäjän nimi, ilmoitus siitä paljonko asianosainen
täyttää ja minä päivänä sekä merkkipäivän viettäjän kotipaikka.
Ulkopuolisia merkkipäivien ilmoittajia pyydetään varmistamaan,
ettei merkkipäivän viettäjällä ole
mitään hänen merkkipäivänsä julkaisemista vastaan.

Seuraava Vapaussoturi
toukokuussa
Vapaussoturi-lehden toimitus ottaa mielellään vastaan lehden teemaan liittyviä artikkeleita. Lehteen lähetettävä aineisto tulisi toimittaa sähköpostilla ohessa 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 sähköpostilla lähetettäessä myös paperituloste tulee liittää mukaan.
Pelkästään paperille kirjoitettu artikkelikin on mahdollinen edellyttäen, että
käsikirjoitus on selvästi luettavissa. Toimitus ottaa vastaan perinteisiä paperivalokuvia ja palauttaa ne pyydettäessä.
Toimituksen sähköpostiosoite:
Toimituksen postiosoite:

vmaatta.vapaussoturi@gmail.com
Vapaussoturi-lehti

Päätoimittaja Vesa Määttä
PL 14
00321 Helsinki
Vapaussoturi 2/2018 ilmestyy toukokuun alussa. Siihen tarkoitettu aineisto tulee lähettää ennen 6. huhtikuuta lehden toimitukselle.
Kirjoittajia pyydetään huomioimaan, että em. päivämäärä on viimeinen, jolloin 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 lähetetty aineisto julkaistaisiin seuraavassa lehdessä. Aineisto palautetaan pyydettäessä. Lehti ei maksa kirjoituspalkkioita.
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BDZ2

suojeluskunnat 100 vuotta
— rajoitettu juhlapainos —
2018 numeroitua kappaletta
— ainutlaatuinen kuvitus —
350 esine- ja arkistovalokuvaa
◆ Keitä suojeluskuntalaiset olivat?
◆ Miksi suojeluskunnista kasvoi mahtijärjestö?
◆ Mitä suojeluskuntalaiset harrastivat ja
kuinka heitä koulutettiin?
◆ Miten suojeluskunnat näkyivät
suomalaisessa arjessa?
◆ Kuinka järjestöön vaikuttivat vuoden 1918
sota ja 1930-luvun oikeistoradikalismi?
◆ Millainen merkitys suojeluskunnilla oli
Suomen selviytymiselle talvi- ja
jatkosodasta?

Arvoisa Vapaussoturi-lehden lukija
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta suojeluskuntajärjestön perustamisesta. Juhlavuoden suurteos kertoo,
kuinka perusteellisesti suojeluskunnat ovat
vaikuttaneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja historian
kulkuun. Teoksen kuvitus on ennen näkemättömän
runsas ja laadukas.
historiantutkija aapo roselius kertoo teoksessa
järjestön synnystä ja kasvusta 1910–30-luvuilla, poliittisten
ääriliikkeiden myrskyissä. Järjestö sai kantaakseen niin
vapaussodan voitonseppeleen kuin synnit, ja ääriliikkeiden aikana se joutui tasapainottelemaan säilyttääkseen
yhtenäisyytensä. Vastuksista huolimatta suojeluskunnista
kehittyi mahtijärjestö, jonka jäsenmäärä ylitti vuonna
1936 satatuhatta.
tietokirjailija hanna pukkila-toivosen artikkeli
ja sen runsas, suurelta osin ennen julkaisematon kuvitus
havainnollistavat, kuinka hämmästyttävän monimuotoista
suojeluskuntien toiminta oli.
sotahistorian tutkija olli kleemola pohtii suojeluskuntien merkitystä talvi- ja jatkosodassa. Kleemola
kertoo suojeluskuntalaisten laajasta tehtäväkentästä sotien
aikana ja muistuttaa, kuinka korvaamatonta työtä mm.
sotilaspojat tekivät.
Suojeluskuntajärjestön tarina kesti reilun neljännesvuosisadan, mutta sen vaikutus on ollut kauaskantoinen.

Tämä nahkaselkään sidottu teos on todellinen aarre
jälkipolville. Kirjasta otetaan rajoitettu ja numeroitu
2018 kappaleen painos, ja sitä on ennakkoon varattu yli
1000 kappaletta. Koska kirjasta ei oteta uusintapainosta,
haluamme varmistaa, että Vapaussoturi-lehden
lukijat saavat teoksesta tiedon. Teos valmistuu
itsenäisyyspäiväksi 2017.
Halutessanne lisätietoja toimikaa välittömästi ja ottakaa
yhteyttä kustantajan YhteYshenkilÖÖn kari

kinnuseen puh. 045 112 3500 tai email kari.
kirja@hotmail.com. Yhteydenotto ei velvoita teoksen

hankintaan. Kyseistä teosta eivät markkinoi kirjakaupat
eikä Vapaussoturi-lehti. Tilaajaetuna tarjoamme
uutuuskirjan Suomenhevonen isänmaata rakentamassa
ja puolustamassa.
Ystävällisin terveisin
Kari Kinnunen
Kustannusosakeyhtiö Amanitan yhteyshenkilö
kirjan koko 25 x 30 cm • 448 sivua • 350 kuvaa
nahkaselkä pintein • kultafoliointi edessä,
selässä ja takana
painettu porvoossa suomalaiselle paperille
2018 numeroitua kappaletta
numero 1 varattu tasavallan presidentille
numero 2 varattu kansalliskirjastoon

