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M1915/1916 asetakit, joissa piilonapitus, käännetyt hiansuut ja tummemmat kaulukset. 
Gruppenfuhrerillä ja jääkärillä yllään Saksalaiset M1907/1910 asetakit ns. Ruotsalaisella na-
pituksella, näkyvällä napituksella sekä reunusompelein. Päässään veljeksillä kangashupuilla 
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Kun 11 vuotta sitten ryhdyin Parolen päätoimittajaksi, kyse-
lin entiset toimittajakollegat, että vieläkö kohta sata vuotta 
vanhasta jääkäriliikkeestä löytyy jotain uutta. Sanoin, että 
kyllä löytyy ja oikeassa olin. 

Lehden paksuus riippui tarjolla olleen materiaalin mää-
rästä. Ja sitä ei aina paljoa ollut, koska päätoimittaja on 
lehden ainoa tekijä. Lehdessä saattoi olla 28 sivua.

Noista ajoista ollaan kaukana, sillä tässäkin lehdessä 
on 52 sivua. Toki edelleen Parole lainaa toisten samoin 
ajattelevien lehtien tekstejä. Suurinta apua on tullut nyt 
Kenttäpostiksi muuttuneesta Sotaveteraanista sekä Vapa-
ussoturista. Niiden kanssa on puuhasteltu YYA-hengessä 
siten, että vastavuoroisesti myös Parolen materiaali on 
kumppanien käytössä. Toki lehtien levikeillä on päällek-
käisyyttä, mutta eipä siitä harmia ole ilmaantunut.

Vuosien mittaan lehteen on ilmaantunut oma-aloitteisesti 
avustajia. Heistä ahkerimmin on ollut talkoissa kirjaesit-
telyjä laativa Pasi Pulju Rovaniemeltä. Pertti Rampanen 
lähettelee juttujaan muistaakseni Mäntästä. Talkooväkeä 
on ollut niin runsaasti, että kaikkien mainitseminen edel-
lyttäisi vuosikertojen läpikäyntiä.

 Olin hiihtolomalla Itävallassa, kun sain sähköpostin Ou-
lusta minulle tuntemattomalta Jukka Konnunaholta. Hän 
kysyi, olisiko Parole kiinnostunut jääkäreiden univormuja 
käsittelevästä jutusta. Jouduin vastaamaan tavanomaisel-
la tavalla: totta kai ollaan kiinnostuneita, mutta palkkiota 
on turha toivoa. Parolen toimitusbudjetti kun nolla euroa, 
mihin sisältyy myös päätoimittajan palkka. Tämä varoi-
tuksen sana ei kirjottajaa säikäyttänyt ja nyt Parole voi 
tarjota lukijoilleen erittäin informatiivisen artikkelin jääkä-
rimuodista (sivut 8-15). Kirjoittaja kertoi harrastuksekseen 
sotilasunivormut.

Huhtikuussa Kortesjärven jääkäriseminaarissa Ilkka Vir-
tanen (aktiivinen Parolen avustaja hänkin) toi puheilleni 
hovioikeudenneuvos Erkki Rintalan. Hän oli tutkimassa 
Karjaan kannaksella ollutta ja talvisodassa tuhoutunutta 
Jääkärikotia. Kiinnostaisiko juttu.  Totta kai kiinnosti. Teksti 

Parole on talkootyön tulos

löytyy sivuilta 18-20. Rintalan kirjoitus kertoo Jääkäriko-
din ohella siitä, ettei kaikkien jääkäreiden elämä lopulta 
ollut mikään menestystarina. Ja niistäkin on muistutettava.

Oma lukunsa ovat lehden hovivalokuvaajat. Luetellaan 
heidät aakkosjärjestyksessä: Jorma Ignatius, Raimo Latva-
la ja Paavo Mikkonen. Heidän panoksensa on ratkaiseva, 
että voimme käyttää lehden nelivärisyyttä hyväksemme. 
Raimo Latvalalle tulee vielä bonuspisteet hänen monista 
teksteistään.

Parole on pyrkinyt tekemään jääkäriperinneliikkeen 
jäseniä paremmin tutuksi toisilleen. Pertti Laatikainen 
ehdotti puheenjohtajana, että yhdistyksen osaston kukin 
vuorollaan toiminnastaan. Tässä talkoossa taidetaan olla 
suunnilleen puolessa välissä.

Lehden sisältö on vakiintunut kaavaan, jossa aloitetaan 
perinneliikkeen ajankohtaisten aktiviteettien kertomisella. 
Sitä seuraava osio on jääkärkihistoriaa ja sen jälkeen yleis-
tä sotahistoriaa. Yksi osio on osastojen toimintaa. Jossain 
muun materiaalin joukossa on vuorotellen perinneyhdis-
tyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolumni-
muotoinen tervehdys jäsenistölle.

Lehden loppupäätä hallitsee kirjallisuus. Esittelemme 
kirjat varsin lyhyesti, jotta voimme kertoa mahdollisimman 
monista kirjoista. Lyhyet esittelyt ovat mahdollisia taitavi-
en tekijöiden ansiosta. Taitollisista syistä jotkut arvot ovat 
erillään muun tekstin sisällä.

Lehteen on saatu viime numerojen aikana uusi osio: 
kirjeitä lukijoilta. Siinä on tullut esille kritiikkiä, komment-
teja keskustelua, kaikkea sitä, mitä kunnon jäsenlehdessä 
tuleekin olla. Toivotaan lisää palautetta.

On itserakasta sanoa, että toimitus on melko tyytyväinen 
lehteen. Samaa väittävät jopa jotkut lukijatkin.

Tämä on provokaatio. Toivon, että tartut kynään ja kerrot 
mitä sellaista toivoisit Parolessa olevan, mitä siinä ei vielä 
ole. Kerro se, niin yritetään täyttää toiveesi.

Jukka Knuuti

Pääkirjoitus toukokuussa 2019
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Suurin vuotuinen jääkäriperinnetapahtuma
Kortesjärven jääkäriseminaari järjestyksessä 22.

Toki maailmanhistoriassa on monet 
kerrat liitytty vihollisen puolelle 
oman maan vapauttamiseksi, mutta 
tuskin koskaan tavoitteessa on on-
nistuttu niin kuin jääkärien kohdalla 
tapahtui. Näin kuvasi jääkäriliikettä 
Jääkärisäätiön varapuheenjohtaja Pe-
ter Fagernäs 28.huhtikuuta Kortesjär-
vellä 22. Jääkäriseminaarissa. Fager-
näs kertoi isoisästään jääkärikenraali 
Uno Fagernäsistä. Filosofian tohtori 
Aapo Roselius kertoi ruotsalaisista  
vapaaehtoisista vapaussodassa ja 
majuri Ville-Veikko Kirvesmies jää-
käreiden merkeistä ja tunnuksista. 
Jääkäriseminaari on kevään suuri 
tapahtuma Kortesjärven pienessä taa-
jamassa. Väkeä on runsaasti liikkeellä 
ensin aamulla  jumalanpalveluksessa 
ja kunnianosoituksessa jääkärimuis-
tomerkillä. Ennen liikuntatalolla 
pidettyä seminaaria nautittiin perin-
teiseen tapaan yhdessä  yhteisvastuu-
lounas seurakuntatalolla.

Jääkäriseminaari on aina aloitettu 
torvisoittokunnan esittämällä jääkä-
rimarssilla. 2013 asti tapahtuneeseen 
lopettamiseensa saakka marssin esitti 
Pohjanmaan sotilassoittokunta. Nyt 
parisatapäinen yleisö kuunteli Här-
mänmaan musiikkiopiston puhallin-
orkesteria.

Jääkäriliikkeeseen lähteminen oli 
nuorille miehille yhtä aikaa aatteen 
paloa ja seikkailumieltä, mutta yhtei-
senä nimittäjänä oli halu elää vapaas-
sa maassa, sanoi Fagernäs.

– Jääkäriksi lähdössä oli kysymys 
jopa hullun rohkeudesta. Kyseesssä-
hän oli kapina, josta olisi tuomiona 
voinut olla kuolemantuomio.

– Vuoden 1918 tapahtumat olivat 
jääkäreille vapaussota – ei muuta.

– Suomen punaiset näyttäytyivät 
jääkäreille alkuun venäläisten käty-
reinä, mutta Venäjän ja Saksan rau-
hansopimuksen jälkeen venäläiset 
vetivät joukkonsa pois Suomesta ja 

punaiset saivat sotia talonpoikaisar-
meijaa vastaan pääasiassa omin voi-
min. Se oli punaisille suuri pettymys, 
mutta tuskin tappion syy.

– Saksalaiset puolestaan käyttivät 
tilaisuutta hyväkseen ja vahvistivat 
asemiaan Itämerellä lähettämällä 
divisioonansa Suomeen. Saksalai-
set joukot tulivat näin auttaneeksi 
merkittäväti jääkäreitä tehtävänsä 
täyttämisessä.

Minun isoisälleni jääkäritie merkitsi 
”säätyhyppyä”, kun teerijärveläisen 
maanviljelijän pojasta tuli kenraali, 
sanoi Fagernäs. – Puolustusvoimien 
johto muodostui 1920-luvulla voitto-
puolisesti jääkäriupseereista. Talvi- ja 
jatkosodassa sekä päämajaa johtivat 
jääkäriupseerit. Heihin kuului myös 
isoisäni kenraalimajuri Uno Fagernäs.

Jääkäriseminaarin perinteisiin kuuluu kunniakäynti Kortesjrven jääkärimuistomer
killä.

Uno Fagernäsille jääkäritielle lähtemi
nen tiesi säätyhyppyä. Teerijärveläisen 
maanviljelijän pojasta tuli kenraali, 
kertoi Jääkärisäätiön varapuheen
johtaja Peter Fagernäs isoisästään.

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Jääkäriseminaari
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Jääkäriseminaari vetää edelleen yleisöä, joskin tällä kertaa hieman aiempaa  
vähemmän. Eturivissä vasemmalta Hanna RieckTakala, Timo Siukosaari, Pasi  
Välimäki, Ansa Fagernäs, Peter Fagernäs, Janne Sankelo, Markku Lumio,  
VilleVeikko Kirvesmies ja Sirpa Pohjala.

Fagernäs ehti osallistua kaikkiin 
kolmeen sotaan, vapaussotaan sekä 
talvi- ja jatkosotaan. Hän menestyi 
parhaiten upseerin päätehtävässä 
sodan ajan joukkojen johtamisessa. 
Hän ei tehnyt sotilasuraansa rauhan 
aikana, vaan ”natsatkin” tulivat vasta 
sitten, kun päästiin sotatoimiin, luon-
nehti Fagernäs isoisäänsä.

Noin tuhat ruotsalaista osallistui 
1918-sotaan

Noin tuhat vapaaehtoisa liittyi ruot-
salaiseen prikaatiin. Vapaaehtoisista 
muodostettiin oma joukko-osasto 
Svenska brigaden, joka osallistui m. 
Tampereen taisteluihin. Vajaa sata 
upseeria liittyi suoraan valkoiseen 
armeijaan. Näiden lisäksi muutama 
sata ruotsalaista taisteli valkoisessa 
armeijassa, kertoi fil.tri. Roselius.

Erityisen merkittävää oli ruotsalais-
ten esikuntaupseerien saapuminen 
Mannerheimin päämajaan. Ruotsa-
laisten vahva osuus valkoisen armei-
jan operaatioihin ja rakenteeseen 
väheni saksalaisten saavuttua, sanoi 
Roselius.

– Suomen sisällissota 1918  herätti 
suurta innostusta ja kiinnostusta Ruot-
sissa sekä kansalaisyhteiskunnallisel-
la että poliittisella tasolla. Innostuk-
sen taustalla vaikuttivat niin vanhat 
henkilötason suhteet, historialliset 

Kaupunginjohtaja Markku Lumio  
toivotti seminaariväen tervetulleeksi 
22. jääkäriseminaariin.

VilleVeikko Kirvesmies ja hänen   
kokoelmiinsa kuuluva tshako, joka 
 on yksi jääkäreiden käyttämästä  
päähineestä. Kuva Jukka Knuuti

Ettekö tiedä, kuka olen, ärähti ruot
salaisupseeri suomalaiselle, joka ei 
tervehtinyt häntä. Kyllä petturin nimi 
tunnetaan, vastasi suomalainen. Ruot
salaisen nimi oli Cronstedt, sama kuin 
Viaporin 1809 antautunut komentaja. 
Roselius kertoi anekdootin.

Jääkärivänrikki Ahti Karppinen kaatui Viipurissa 27. huhtikuuta. Tässä kokoelmassa 
hänen merkkejään ovat mm. Jääkärikunniamerkki, VR4, vapaussodan muisto
mitali 5 soljella ja Tampereen valtauksen muistomitali.Jatkuu seuraavalle sivulle.

Jääkäriseminaari
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siteet, maailmasodan kulttuurinen  
vaikutus kuin rajusti muuttunut geo-
poliittinen tilanne Itämeren alueella.
– Ruotsissa oli vaikutusvaltaisia ak-

tivistipiirejä, jotka vaativat muu-
toksia maan varovaiseen ulkopo-
litiikkaan ja puolustusajatteluun. 
Näissä piireissä haviteltiin myös 
alueliitoksia idässä (Ahvenanmaa) 
tai ainakin Ruotsin valta-asemaa 
Itämeren piirissä. Aktiiviseen Suo-

Jääkärilippu teetettiin Berliiniläisessä liikkeessä
Kuninkaallinen preussilainen jääkäripataljoona 27 (saks. 
Königlich Preussisches Jägerbataillon Nr. 27) on varmasti  
1900-luvun tunnetuin suomalainen sotilasjoukko. Jääkärei-
den tunnusmerkkeinä tunnistetaan erityisesti jääkärilippu ja 
jääkärikunniamerkki, sanoi majuri Ville-Veikko Kirvesmies.

Hänen esityksensä käsitteli jääkärien aineellisen perintöä  
merkkien, tunnusten ja esineistön muodossa. Kirvesmies oli 
tuonut mukanaan pari jääkäreiden päähinettä ja pistintä sekä 
kunniamerkkivitriinin. jossa oli mm. hänen esitelmässään käsit-
telemät merkit. Ja Jääkärilippuhan oli paikalla ”viran puolesta“.

– Tunnetuin jääkäreihin liittyvä symboli lienee jääkärilippu. 
Se on jo yli sata vuotta kuulunut suomalaiseen sotilastoimin-
taan ja lippu jatkaa jääkärien kunniakkaita perinteitä kunnia-
paikalla valtakunnallisissa sotilasparaateissa.

–  Jääkärilippu valmistui keväällä 1916 juuri ennen pataljoo-
nan siirtymistä rintamalle. Jääkäripataljoona 27:n komentaja 
majuri Maximilian Bayer kuitenkin päätti, että lippu luovute-
taan virallisesti jääkäreille vasta kun he ovat osoittaneet urheu-
tensa taisteluissa. Lippu naulattiin vasta 9.2.1918 ja vihittiin 
käyttöön Libaussa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 13.2.1918.

Jääkärilippu valmistettiin Berliinissä 1916. 
mutta jääkärit näkivät sen ensi kertaa vastaan 
Suomeen lähdettäessä helmikuussa 1918. 

Lipun suunnittelusta vastasi Fritz Wetterhoff, joka mukaili luonnostelmiaan suomalaisten esitysten mukaan. 
Jääkärit hyväksyivät lopullisen version ja lipun kustannuksista ja valmistuksesta vastasi professori Gösta Hahl 
puolisonsa Hedwigin kanssa. Lippu haluttiin valmistaa mahdollisimman pian ja työ teetettiin berliiniläisessä 
ompeluliikkeessä, sanoi Kirvesmies.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

men politiikkaan luotti myös huo-
mattava määrä teollisuuspiirejä, 
jotka halusivat uusia markkinoita 
ja myös vastustaa vallankumouksen 
leviämistä Suomesta Ruotsiin.

– Ruotsin vasemmisto vastusti inter-
ventiota ja vaati sen sijaan huma-
nitaarista avustustoimintaa, kun 
taas oikeisto vaati ehdottomasti 
joukkojen lähettämistä valkoisten 
avuksi,

– Poliittisen arkaluontoisuuden ta-
kia porvarillisten suomalaispiirien 
lukuisista pyynnöistä huolimatta 
ruotsalainen apu kanavoitui yksi-
tyisten piirien ja vapaaehtoisliik-
keen kautta. Toimintaa organisoi 
Finlandsvänner-niminen yhdistys.

TEKSTI: Jukka Knuuti
KUVAT: Raimo Latvala

Jääkäriseminaari
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Jääkärikunniamerkin hankkivat naiset

Toukokuussa 1918 heräsi ajatus teettää jääkäreitä yhdistävä sotilasmerkki. Niin 
kutsutun naiskagaalin keskustoimikunnan jäsenet rouva Elin Malin ja neiti 
Elin Nylander ottivat asian puheeksi aktivistinaisten keskuudessa. Toiminnan 
naiset päätti-vät toteuttaa suunnitelman jääkärimerkistä, jonka suunnittelusta 
ja toteutuksesta valtuutuksen antoi 6.10.1918 perustettu Jääkäritoimisto. Myös 
jääkärit tekivät ehdotuksia merkistä ja ne otettiin huomioon, kun lopullinen 
suunnitteluvastuu annettiin rouva Ellinor Ivalolle. Hän yhdisti omat ajatuksen-
sa ja jääkärien toiveet lopulliseen piirrokseen jääkärikunniamerkistä., kertoi 
Kirvesmies.

Naiskagaalin organisoiman 42 000 markkaa tuottaneen varainkeruun turvin 
merkkien teettäminen voitiin toteuttaa. Merkin valmisti turkulainen kultaseppä 
Pettersson. Merkki valmistettiin hopeasta ja vihreästä emalista, joka jouduttiin 
ostamaan Virosta ja Saksasta.

Helmikuun 25. päivänä 1919 Uusimaalaisen osakunnan tiloissa vietettiin 
jääkärien ensimmäistä yhteistä juhlapäivää. Tilaisuudessa jaettiin ensimmäi-
set 300 numeroitua jääkärikunniamerkkiä. Loput noin 1800 merkistä jaettiin 
Jääkäritoimiston kautta.

Jääkärikunniamerkki vahvistettiin suomalaisten naisten tekemän esityksen perusteella viralliseksi kunniamerkiksi 
sotaministeri Rudolf Waldenin 24.2.1919 tekemällä päätöksellä. Jääkärikunniamerkkiä on jaettu Jääkäriliiton kunnia-
jäsenille (mm P.E. Svinhufvud, Elmo E. Kaila ja C.G.E. Mannerheim) ja Jääkäripataljoona 27:n saksalaisille kouluttajille 
ja päällystölle (vuonna 1943). Merkistä on myös omaisille tarkoitettu pienoismerkki.

Jääkärikunniamerkki.

Jääkäreillä ei ollut yhtenäistä varustusta 

Kokardien käyttö suomalaisissa sotilaslakeissa on periytynyt osin Saksasta, 
Ruotsista ja Venäjältä. Vapaussodan aikana sekä univormut että arvomerkit 
olivat sekalaisia ja niitä vaihdeltiin vähän väliä.

Jääkärit toivat Saksasta univormuja, lakkeja, aseita, arvomerkkejä ja kokarde-
ja. Käytännössä tavaroita ostettiin kanttiineista ja vaihdettiin muilta sotilailta. 
Kaikki halusivat näyttää mahdollisimman hienoilta sotilailta, mutta yhtenäistä 
varustusta ei juuri ollut.

Jääkärit olivat kuitenkin teettäneet itselleen sotilaslakin sivulle kiinnitettävän 
lakkimerkin. Neulakiinnitteinen merkki oli lyöty soikeaan kuparilevyyn ja siinä 
on kuvattu jääkärien käyttämä tshako-kypärä, viisi tähteä, nyrkkiin puristettu 
käsi sekä pataljoonan lyhenne JB 27. Merkin pinnassa käytettiin suojalakkaa.

Kirvesmies kertoi uusimmista jääkäreihin liittyvistä merkeistä, jotka ovat itse 
asiassa hänen käsilaansa. 2016 valmistui Schmardenin-taistelun 100-vuotis-
merkki ja 2018 jääkärien kotiinpaluun 100-vuotismerkki. Tämä on hyvä osoi-
tus siitä, että jääkärien perintöä vaalitaan ja jääkäreihin liittyviä konkreettisia 
esineitä valmistetaan edelleen.

Jääkärien lakkimerkki.

Jääkärien paluun 100vuotisjuhla
merkki.

Jääkäriseminaari
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Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27 
vaatemuoti 1915–1918

Pfadfinder-Kursus Lockstedter 
Lager – partiolaispuku

Tämän artikkelin tarkoituksena on 
luoda katsaus suomalaisten nuorten 
miesten sotilaspukeutumiseen Kei-
sarillisen Saksan armeijassa vuosisa-
dan alkupuolella alkaen Lockstedter 
Lagerin partiolaiskurssista (1915) 
aina jääkärien pääjoukon Suomeen 
saapumiseen asti (1918). 

Suomalaisten saapuminen Saksaan 
sotilaskoulutukseen ajoittuu hetkeen, 
jolloin Keisarillisen Saksan armeijan 
sotilaspuvusto oli juuri suurien muu-
tosten kynnyksellä. Mallin 1907/1910 
asepuvut olivat syrjäytymässä mallien 
1914 ja 1915/1916 tieltä. Malli 1914 
lanseerattiin heinäkuussa 1914 ja 
malli 1915/1916 lanseerattiin syys-
kuussa 1915.  

Kaikki alkoi suomalaisten osalta 
kuitenkin Pfadfinder-puvusta (ts. 
partiolaispuku) (Kuva 1), jonka sak-
salaiset ojensivat suomalaisille tulok-
kaille 26.2.1915. Se herätti saajissaan 
ristiriitaisia tunteita, koska se ei ollut 
oikea sotilaspuku lainkaan ja siihen 
käyttöön hieman soveltumatonkin. 
Kuitenkin nuoremmat partiolaiskurs-
silaiset (ts. Feldmeisterit) jotenkin 
hyväksyivät tämän vaatetuksen, mutta 
vanhemmat miehet näkivät itsensä 
lähinnä karnevaalisakkina näissä 
tamineissa. Harmitusta herätti eten-
kin mieleen asetettujen odotusten 
mureneminen preussilaisen sotilaan 
kiiltävästä piikkikypärästä ja vyöllä 
roikkuvasta miekasta, jotka jäivät 
tässä vaiheessa kaukaisiksi haaveiksi. 

Pfadfinder-pukuun kuului olkaime-
ton, kääntökauluksella, suurilla rin-
ta- ja sivutaskuilla varustettu harmaa 
takki ja viitta (Kuva 1). Vihreät housut 
olivat lyhyet polven alapuolelta sol-
jilla kiinnitettävät ja lahkeita suojasi 

kolme, joukkueen johtajalla kaksi 
ja ryhmänjohtajalla yksi valkoinen 
nauha sekä ryhmänjohtajan sijaisella 
yksi vihreä nauha (Kuva 1). 

Kaikesta asenteellisuudesta huo-
limatta partiolaispuku kulutettiin 
loppuun ja paikkaa nousin paikan 
päälle. Lopuksi pfadfinder ei enää 
kehdannut edes ulkosalla kulkea 
niin resuinen oli puku. Huhtikuun 
1915 taittuessa loppuun alkoi partio-
laiskurssin johtaja Maximilian Bayer 
vihjailemaan uusista sotilaallisim-
mista asusteista. Lopulta (14.7.1915) 
alettiin pfadfindereita mittailemaan 
uuden sotisovan vuoksi ja 22.7.1915 

paksut vihreät villaiset polvisukat. 
Kenkinä olivat ruskeat nahkakengät ja 
housut piti ylhäällä ruskea nahkavyö. 
Päähineenä oli leveälierinen vihreä 
huopahattu, jonka toisen puolen lieri 
oli käännetty ylöspäin (Kuva 1). Mu-
kaan kuului myös kaulasuojus. 

Ainoana ”arvomerkkinä” puvussa 
oli kauluksen vasemmalle puolel-
le merkitty komppanian numero, 
joka merkittiin kuvien perusteella 
metallinapilla kaulukseen (Kuva 
1). Muutama pisimmälle edistynyt 
”partiolainen” sai hihan suuhun 
21.3.1915 alkaen muutaman nauhan 
koristeeksi: komppanianpäälliköllä 

Kuva 1. Partiolaispuku, 
johon Pfadfiderit son
nustautuivat. Kuvassa 
näkyy myös komp
panian tunnus pienenä 
nappina oikeassa kau
luksessa ja Feldmeister 
W.E.Tuompon oikeassa 
hihassa yksi ryhmänjoh
tajan asemaa osoittava 
nauha. Vasemmalla 
puolella Feldmeister 
Pekkola. Valokuva: Sota
museon kuvaarkisto.

Vaatemuotia 1915–1918



PAROLE  2• 2019   9

Jatkuu seuraavalle sivulle.

saatiin ennakkomakua uusien alus-
asujen saapuessa.

Patiolaispuvut väistyvät

Vihdoin suuri päivä koitti 24.7.1915, 
kun uudet puvut vihdoin saapuivat 
(ts. M1907/1910 Feldrock) ja kengät 
seurasivat kolme päivää perässä. Voi 
sitä onnen päivää! Loppuun kuluneet 
puvut saatiin pääosin siirtää syrjään, 
vaikka niitä tultaisiin vielä käyttä-
mään harjoituspukuina ja tästä seura-
si näiden kahden puvun sekakäyttöä 
vielä jonkin aikaa. 

Aikalaiskuvauksiin perustuen Sak-
san armeijan jalkaväen sotilaspuku 
eli tämä M1907/1910 ”musketööri-
puku” oli villakankaasta valmistettu 
”kenttäharmaa”. Olkaimia ja lakkia 
reunusti tumman punainen nauha. 
Olkaimissa ei ollut joukko-osasto-
tunnuksia (ts. numero 27 puuttui). 
Myöskään komppanianumeroita ja 
arvomerkkejä ei pukuun kiinnitetty. 
Kyseinen asetakki oli sivutaskuilla 
ja näkyvällä napituksella (8 nappia 
edessä) varustettu asetakki, jossa oli 
prässäämällä valmistetut metalliset 
kruunukuvioiset napit. Kauluksissa 
tavataan matalampaa ”miehistömal-
lia” sekä pystykauluksellista ”upsee-
rimallia” Takissa ei ollut rintataskuja 
mutta povitaskuja takissa löytyi use-
ampia. Hihan suut olivat käännetyt 
lievästi ja niissä on nähtävillä aina-
kin kahdenlaista napitustyyppiä: 1) 
Brandenburg-napitus (kolme nappia 
päällekkäin) (Kuva 5) ja 2) ruotsalai-
nen napitus (kaksi nappia vierekkäin) 
(Kuva 2). Takana takissa oli koristeel-
liset liepeet, joita värillinen reunus-
ommel kiersi sekä koristeelliset napit 
liepeissä (Kuva 3). Vyön kannateluun 
löytyi takaa kaksi koukkumaista nap-
pikannatinta kuin myös molemmilla 
sivustoilla vyön kannatin koukut. 
Asetakkien myötä sai tämä ajanjak-
so suomalaisten keskuudessa nimen 
musketööriaika, vaikka asetakkien 
osalta tämä termi on varsin vähän 
käytetty Saksassa.

Päähän sovitettiin pillerilakki, jo-
hon saatiin pyöreä musta-valkoinen 

Preussin kokardi ja sen päällä musta-
valko-punainen pyöreä Keisarillisen 
Saksan kokardi. Lakki itsenään oli 
miesten varsin halveksima lipaton 
kenttälakki ”pillerilakki”, jota titu-
leerattiin jopa suomalaisen ran-
gaistusvangin lakiksi. Lakin yläosaa 
kiersi ohut ommel ja lakin alaosassa 
leveämpi nauha, jotka molemmat 
punaiset. Muuten lakin väri noudat-
teli asetakin kenttäharmaata väriä. 
Mahdollisuuksien mukaan miehet 
hankkivat itselleen pian kauniimpia 
lipallisia koppalakkeja, jotka oli kui-
tenkin ostettava itse (Kuvat 2, 3 ja 4). 

Musketöörikaudesta niukasti 
kuvamateriaalia
Valokuvadokumentaatiota on vain 
niukasti olemassa liittyen ns. muske-
tööriajan alkuvaiheisiin. Esimerkiksi 
pfadfinder Arno Jaatinen muistelee 
Suomen jääkärit teoksessa (osa I) 
ensimmäisen kameran oston ajoit-
tuneen heinäkuulle 1915. Tämän ja 
tarkan kirjallisen dokumentaation 
vuoksi asepuvuissa tapahtuneista 
tarkoista muutoksia voi vain osin 
arvailla.  

Asepukuihin liittyen on todettava, 
että käytettiinkö alussa esimerkiksi 

Kuva 2. Suomalaisia jääkäreitä. Asepuvut oikealta vasemmalle: I) M1907/1910  
(”musketööripuku”), jossa molemmissa hihansuissa kaksi vierekkäistä nappia  
(ts. ruotsalainen napitus), hihansuut käännetty varsin lyhyiksi ja edessä näky
vä napitus sekä ohuet värilliset (vihreä/puniainen) reunusompeleet. II) M1914  
(vereinfachte Feldrock – yksinkertaistettua/siirtymäkauden asetakki), jossa puoles
taan korostetun korkealle käännetyt hihansuut vailla napitusta ja edessä näkyvä 
napitus sekä reunusompeleet. III) M1915/1916 (die Bluse), jossa edessä piilonapitus 
ja korostetun korkealle käännetyt hihansuut ilman napituksia sekä reunusopeleiden 
puuttuminen. Myös kaulukset ovat tummemmat kuin itse puku. IV) M1907/1910 
(”musketööripuku”). Kaikilla herroilla koppalakit, jotka nekin hieman malleilta toi
sistaan poikkeavia. Äärimmäisenä oikealla olevalla jääkärillä puuttuu myös musta 
nahkainen leukaremmi, joka varsin tyypillistä sekä koppalakki on väriltään poikkeava 
muiden lakkeihin verrattuna. Miehillä jääkäripataljoona 27 olkapoletit, joista puuttuu 
Aluokan jääkäriä indikoiva vihreä nyöri 27 numeron alla. Äärimmäisenä vasemmalla 
olevalla jääkärillä on ryhmänjohtajan (Hilfsgruppenführer) tai vararyhmänjohtajan 
(Gruppenführer) asemaa osoittava yhden kapean (Hilfsgruppenführer) tai leveän 
(Gruppenführer) hopeanauhan 27 numeron alle. Valokuva: Jääkäripataljoona 27 
perinneyhdistyksen digitaalinen kuvaarkisto.
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Kuva 3. Suomalaiset jääkärit harjoittelevat konekivääriammuntaa Libaussa 1917. 
Kaikilla päässään pillerilakit. Konekivääriampujan takana olevalla jääkärillä pääl
lään M1907/1910, jossa näkyy asetakille tyypilliset liepeet koristenapituksineen 
kuin myös vyötä kannatteleva ylin koukkumainen nappipari sekä hieman sivum
malla oikeanpuoleinen metallikoukku. Konekivääriampujan oikealla puolella on 
taasen esimerkki joko M1914 tai M1915/1916 tyypillisestä yksinkertaistetusta 
takin takaosasta, josta puuttuvat koristeliepeet. Jäljellä enää koukkunapit ja sivu
koukut. Valokuva: Jääkäripataljoonan 27 perinneyhdistyksen digitaalinen kuva
arkisto.

jalkaväen M1907/1910 asetakkien 
ohella jalkaväen M1914 tai jopa 
M1915/1916 asepukuja? Mahdolli-
sesti? Vai tapahtuiko muutokset myö-
hemmin? Pillerilakin punainen väri, 
joka oli käytössä Keisarillisen Saksan 
jalkaväellä laajasti, tukee asetakkien 
ja housujen punaisia reunusompelei-
ta myös suomalaisilla. Merkittävämpi 
muutos suomalaisjoukon värimaail-
massa tapahtui viimeistään jääkäri-
joukoksi julistamisen aikoihin, jolloin 
Preussin armeijan mukaisesti jääkärit 
käyttivät harmaan-vihreää väritystä 
niin lakeissa kuin myös asepuvuissa 
ja reunusompeleet niin ikään olivat 
tumman vihreät. Reunusompelei-
ta käytettiin vain M1907/1910 ja 
osin M1914 asepuvuissa. Mallin 
M1915/1916 asepuvuista ne oli 
poistettu.

Laajemmin ongelmaksi Keisarilli-
sen Saksan armeijassa nousi värillis-
ten nauhojen käyttö lakeissa, koska 
näin joukkojen erottelu lakkien väri-
en perusteella taistelukentällä helpot-
tui. Pillerilakin paksumpaa värillistä 
nauhaa pyrittiin peittämään sitä var-
ten tehdyillä harmailla peitenauhoilla 
(lanseerattiin keväällä 1915), joita 
näkyy aikalaiskuvissa satunnaisesti 
suomalaisten käytössä. Lopullinen 
muutos Keisarillisen Saksan armei-
jassa tapahtui keväällä 1917, jolloin 
otettiin käyttöön ”universaaliin” 
lakki väritys (kenttä harmaa) kaikil-
le joukoille paitsi jääkäreillä säilyi 
harmaan-vihreä sävy lakissa.

Ausbildungstrubbe Lockstedt – 
pukuja laidasta laitaan

Merk i t t ävä  käänne  t apah tu i 
31.8.1915, jolloin Ausbildungstrub-
be Lockstedtin (ts. Lockstedtin koulu-
tusjoukko) perustamissanat lausuttiin. 
Nimitys johti siihen, että suomalaiset 
katsottiin nyt kuluvan Preussin armei-
jan jääkäreihin. Tämän Maximilian 
Bayer halusi erityisesti suomalaisille 
korostaa. Edustihan jääkärijoukko 
Saksan armeijan valiojoukkoa. Tä-
mä koulutusjoukko tulisi kuulumaan 
IX armeijakunnan alaisuuteen, joka 
vastasi myös joukon varustamisesta. 

Perustamiskäsky jakoi joukon kah-
teen luokkaan, jotka olivat A ja B. 
A-luokkaan kuuluivat ennen 5.7.15 
saapuneet ja vähintään 6 viikkoa 
koulutusta saaneet jääkärit ja loput 
jatkoivat ”äkseerausta” B-luokassa. 
Tämä jako synnytti joukkoon sotilas-
arvot, joihin suomalaiset voivat yletä. 
Nämä arvot näkyivät ylennettyjen 
olkalapuissa erilaisina hopeanauha 
yhdistelminä. 

Joukko-osaston tunnus 27 lisättiin 
olkalappuihin rintamalle siirtymisen 
aikoihin (31.5.1916) tai mahdollisesti 
jo hieman aikaisemminkin. Kuitenkin 
ajallisesti se liittyy Jääkäripataljoona 
27:n perustamisen tienoille. Tunnus 
oli tyypillisesti punaisella langalla 
kirjailtu olkapolettiin (Kuvat 2 ja 4), 
jossa nähtävillä reunusompeleella tai 
ilman olevia olkapolettimalleja. Vih-
reät reunusompeleet olivat ominaiset 
jääkäreille kun taas jalkaväki käytti 
vuoden 1915 alusta alkaen olkalap-
puja ilman reunusta. Aikalaiskuvista 
ei voi täydellä varmuudella sanoa 
oliko käytössä molempia mutta aina-
kin reunuksellisia olkapoletteja näkyy 

kuvissa selvästi. Lisäksi metallisia 
numeroita käytettiin olkapoleteissa 
etenkin ylemmillä sotilashenkilöillä 
(Kuva 4).

Harjoitusasuna käytettiin edelleen 
kenttäharmaata pääosin M1907/1910 
asepukua, joskin varusvarastolta saa-
tettiin myös miehille ojentaa myös 
muun mallisiakin asepukuja, jopa 
M1907/10 vanhempia. Merkittävä 
askel otettiin 29.9.1915, kun vihreän 
harmaat jääkäripuvut (ts. ”die schö-
ne grüne uniform”) saatiin vihdoin 
paraati- ja ulosmenokäyttöön. Kou-
lutusjoukon perustamiskäskyssä to-
detaan: ”jääkärit, pioneerit ja koneki-
väärimiehet saavat jääkäriunivormun 
numeroimattomin olkalapuin”. Näin 
kaikki suomalaiset yksiköt käyttivät 
samoja jääkäripukuja, vaikka siinä 
oli selkeä ero esimerkiksi pioneerien 
osalta saksalaiseen järjestelmään. 

Pillerilakin lisäksi nahkakypärä

Lakkina edelleen pillerilakki, jos-
kin harmaan-vihreän jääkäripuvun 
kanssa käytettiin tähän sopivaa 
samanväristä pillerilakkia vihreillä 

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Vaatemuotia 1915–1918



PAROLE  2• 2019   11

Jatkuu seuraavalle sivulle.

nauhoituksilla. Kenttälakin lisäksi 
miehille jaettiin isolla kotkakokardilla 
ja ylöspäin suuntautuvalla kokardil-
la varustettu musta nahkakypärä eli 
tsako (21.9.1915) (Kuva 4), jota käy-
tettiin niin paraatikäytössä, kenttäpal-
veluksessa ja myöhemmin myös rin-
tamalla. Nahkaisten lisäksi miehillä 
oli käytössä huopakankaasta tehtyjä 
tsakoja. Tsakon päälle voitiin etenkin 
kenttäpalveluksessa vetää kankainen 
suojahuppu suojaksi. Saksan keisaril-
lisen jalkaväen käytössä laajasti olleet 
piikkikypärät eivät ole olleet suoma-
laisjoukon käytössä. Kuitenkin niitä 
on kulkeutunut muutamien jääkärien 
mukana ”muistoesineinä” Suomeen. 
Kuitenkin arvailujen varaa jättää jää-
käri Jalmari Hirvosen muistelot kirjas-
sa Suomen Jääkärit osa I: ”Tshakoihin 
emme olleet tyytyväiset. Ne olivatkin 
hirvittäviä – suuret, raskaat ja rumat, 
arvattavasti niitä oli käytetty 70-71:n 
sodan lähitaisteluvälineinä. Muulla 

A-luokalla oli uudet, sirot ja kiiltävät 
Tshakoot”. Viittaako sana lähitaiste-
luväline johonkin muuhun päähine 
malliin sekä suoritettu vertailu A-
luokan uusiin tsakoihin? Toki tsako 
erotti saksalaisen jääkärin jalkaväki-
miehestä, joka käytti piikkikypärää.

Tässä yhteydessä on korostettava, 
että tämä paraati- ja ulosmenopuku 
poikkesi harjoituskäytössä olevis-
ta asepuvuista ainoastaan vihreän 
värisävynsä vuoksi, vaikka olivat 
kuosiltaan (ts. malliltaan) samalaisia 
kuin harjoituspuvut ja olivat varmaan 
myös siistimmät. Myös pillerilakkien 
ja koppalakkien vihreämpi värimaa-
ilma on luultavasti ajoittunut tähän 
vaiheeseen (harmaan vihreässä poh-
jakankaassa vihreät reunusompeleet 
ja vihreä panta). Tämä on myös so-
pusoinnussa dokumentaatiosta liit-
tyen preussilaisiin jääkäripukuihin 
(harmaan-vihreät). 

Kuva 4. Ossian Wikström ja asetakit. Ylhäällä vasemmalla olkapoletissa ei ole 27 tunnusta lainkaan ja poletti on mahdollisesti 
ilman reunusompeleita. Ylhäällä oikealla olkapoletissa punaisella kirjailtu 27 tunnus sekä paksu hopeanauha 27 alla indikoi
den ryhmänjohtajan (Gruppenführer) asemaa. Alhaalla Ossian Wikström on kohonnut jo joukkueenjohtajaksi (Zugführer), 
joka näkyy paksuna ja sen päällä olevana ohuena nauhana, joidenka väliin kiinnitetty metallinen 27 tunnus. Ylimmissä ku
vissa Wikströmillä yllään samat M1907/1910 asetakit. Koppalakki on vasemmassa kuvassa eri mallinen ja vailla kaulahihnaa, 
joka taas on vasemmassa kuvassa. Ylemmissä kuvissa näkyy hyvin kaulusta ja takin etumusta kiertävä värillinen punos. Alim
massa kuvassa takki on vaihdettu upseereilla yleisesti käytössä olleeseen pystykaulukseen ja piilonapituksella varustettuun 
takkiin. Valokuvat: Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen digitaalinen kuvaarkisto.

Talvikautena saatettiin jakaa myös 
yksirivisiä päällystakkeja eli mantte-
leita, joissa usein iso vihreä kaulus. 
Työpukuina ja urheilussa käytettiin 
puuvillaisia vaaleita ns. drillich puku-
ja. Myös kaulussuojus, alusvaatteet, 
sukat, vyö ja nauhakengät jaettiin va-
rusvarastolta. Pyöreästä, miesten in-
hoamasta pillerilakistakaan ei eroon 
päästy vieläkään. Tietenkin kaikki, 
joilla vain oli mahdollisuus hankkivat 
itselleen myös koppalakin ja varmasti 
jääkärien väreissä.

Koulutusjoukon vaihe ajoittui 
aikaan, jolloin M1915/1916 puku 
oli juuri lanseerattu. Säilyneisiin ai-
kalaiskuviin perustuen on vuosien 
1915-1916 aikaan käytössä ollut 
varsin kirjava joukko saksalaisia so-
tilaspukuja suomalaisen koulutusjou-
kon keskuudessa. Mallin 1907/1910 
sotilaspuvut erilaisin napituksin (ts. 
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Brandenburg ja ruotsalainen) ovat 
olleet varsin käytettyjä. Lisäksi mie-
hillä näkyy päällään ns. ”yksinker-
taistettua/siirtymäkauden” M1914 
asetakkia (ts. vereinfachte Feldrock), 
jolle tyypillisiä piirteitä olivat kään-
netyt hihat ja puvun takaosassa 
olevien liepeiden puuttuminen (vrt. 
M1907/10). Näkyvä napitus säilyi 
tässä mallissa edelleen. Lisäksi vä-
rillisiä reunusompeleita saattoi edel-
leen puvuissa esiintyä tai ompeleita 
oli esimerkiksi vain takin etuosassa. 
Näitä asetakkeja alkoi ilmestymään 
vuonna 1915 saksalaisille sotilaille. 
Kysymyksessä siis M1907/1910 ja 

tulevan M1915/1916 välillä käytetty 
asepukumalli, jossa piirteitä molem-
mista. Esimerkiksi 5.4.1916 otetut 
kuvat komppanioista (ts. 1–4 jääkäri-, 
pioneeri- ja konekiväärikomppania) 
osoittavat että useilla miehistä on 
yllään M1907/1910 puvut, mutta 
esimerkiksi usealla konekiväärikomp-
panian on myös yksinkertaistettua 
M1914 asetakkia yllään. Mielen-
kiintoisena yksityiskohtana näyttäisi 
olevan se, että osalla komppanioiden 
miehistä ei ole olkapoletteja lainkaan 
mutta napit, joihin olkapoletit kiinni-
tetään näkyvät selvästi (Kuva 5). 

Syyskuussa 1915 saatettiin Keisa-
rillisen Saksan armeijassa loppuun 
jo 1914 aloitettu asepuku-uudistus 

ja tällöin lanseerattiin Saksassa 
M1915/1916 ”die Bluse”, jossa ase-
takissa siirryttiin piilonapitukseen etu-
muksessa (nappien määrä edessä las-
ki kahdeksasta kuuteen) ja etutaskuis-
sa. Lisäksi poistettiin aselajiväriset 
reunaompeleet (vrt. M1907/1910), 
mutta hihat olivat edelleen käännetyt 
kuten yksinkertaistetussa asetakissa 
(Kuva 2). Lisäksi useasti taksin kaulus 
oli väriltään tumman vihreä erottu-
en takin muusta väristä, joka sekin 
muutettiin hieman tummemmaksi. 
Armeijakunnan rättivarastolta saadut 
varusteet, kuten takit ja lakit, olivat 
usein leimattu sisävuoreen kokonu-
meroilla, armeijakunnan järjestysnu-
merolla sekä joukko-osaston leimalla.  

Kuva 5. Ensimmäisen konekiväärikomppanian miehiä erilaisissa asetakeissa Lockstedterissa vuonna 1916 juuri ennen rintamalle 
lähtöä. Esimerkiksi oikean puoleisen konekiväärin ympärille ryhmittyneillä jääkäreillä M1907/1910 asetakit, mutta nyt käytössä ns. 
pystyasentoinen ”Brandenburg” napitus. Eturivin upseerisolla puolestaan M1914 asetakkeja. Päähineinä miehillä mustat tsakot 
tai harmaammat huopakankaasta valmistetut tsakot. Ylärivissä jääkäreillä pillerilakit ja toisen rivin keskellä saksalaiskouluttajilla 
(kuusi keskimmäistä herraa) koppalkit kuin myös kirjava joukko Keisarillisen Saksan asepukuja. Mielenkiintoisen yksityiskoh
tana voidaan pitää olkalappujen puuttumiset osalta miehistä. Ilmeisesti he eivät ole saaneet vielä lähtökäskyä rintamalle eli 
koulutus on vielä kesken? Tarkemmalla resoluutiolla varustettuun kuvaan yksityiskohtineen voi tutustua esimerkiksi Amanitan 
suurteoksessa Jääkärien perintö. Valokuva: Sotamuseon kuvakokoelma.
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Königlich Preussisches 
Jägerbataillon Nr. 27 

Liikekannallepano ja rintamalle lähtö 
toukokuussa merkitsi myös Kunin-
kaallisen Preussin Jääkäripataljoonan 
27 perustamista (9.5.1916). Vähem-
mälle huomiolle on jäänyt se, että osa 
joukoista jäi edelleen Lockstedteriin 
muodostaen sinne täydennys- ja kou-
lutusjoukon.  

Vanhat asetakit luovutettiin pois ja 
aikaisemmin vain paraati- ja ulosme-
nopukuina käytetyt harmaan vihreät 
jääkäripuvut otettiin pysyvämpään 
käyttöön. Myös saksalainen henkilö-
kunta pukeutui näihin, koska aikai-
semmin se oli pukeutunut vanhoihin 
joukko-osastojensa pukuihin. Lock-
stedteriin jäänyt täydennysjoukko 
jatkoi harjoittelua musketööripuvu-
issaan ja A-luokkaan päästyään oli 
jääkäripuvun ja rintamalle lähdön 
vuoro. 

Rintamajoukot saivat myös olka-
poletteihin 27 tunnuksen. Lisäksi 
olkaimiin merkittiin eri jääkärikomp-
paniat värillisin nyörein. Pioneeri- ja 
konekiväärikomppaniat kuin myös 
tykistöjaos saivat samankaltaisen 
merkinnän vasempaan hihaan. Ylen-
nettyjen arvomerkkinuhat vaihdettiin 
harmaiksi olkalappuihin. Myös muut 
varusvarusteet vaihdettiin uusiin ja 
ruskeat nahkaesineet värjättiin kenkiä 
myöten mustiksi. Zugführerit saivat 
käyttää 13.5.1916 alkaen hopeista 
upseerikokardia ja sivuaseen tupsua 
(ts. troddel). Lisäksi selkäreppuun (ts. 
tornisteri) täytettiin taiten muilla rin-
tamavarustuksella kuten telttakangas, 
palttoo, filtit, alusvaatteet, sukkia, 
kengät ja hygieniavälineet. Vielä kun 
niskaan laitettiin kivääri, leipälaukku, 
vesipullo, lapio, ammuksia ja vaikka 
telttakepit sekä vähän murkinaa, pii-
put ja tupakkaa oli kuormajuhta val-
miina liikkeelle. Matkaan lähti myös 
sotilaspassi ja tuntolevy. 

Ennen sotaan lähtöä käytiin 
valokuvassa

Lockstedterin kauden päättymisen 
vuoksi käytiin kuvissa, niin ryhminä 

kuin henkilökohtaisesti. Nämä kuvat 
kertovat vuoden 1916 sotilaspukujen 
edustavan kaikkia tuon ajan saksa-
laisia sotilaspukuja (M1907/1910, 
M1914 ja M1915/1916).

Tarkastelemalla kuvia rintamalta 
voi havaita, että varsinaista yhte-
näistä pukeutumista miehillä ei ole 
ollut vaan pukuina on edelleen yllä 
lueteltu joukko erilaisia asepukuja. 
Kuitenkin on ilmeistä, että värityk-
seltään nämä puvut noudattelivat 
sävyä vihreän harmaa (preussilaisen 
jääkärin väri). Osassa malleissa oli 
edelleen vihreät reunusompeleet 
(M1907/1910 ja M1914). Lakkina 
nahkainen tai kankainen tsako, pil-
lerilakki ja koppalakki näistä kaksi 
viimeistä noudatteli harmaan-vihreää 
värimaailmaa omaten vihreän reu-
nanauhoituksen ja vihreän pannan. 

Osalla miehistä on havaittavissa 
olkalappuja, joista puuttuu A-luokan 
jääkärin nauha eli käytössä pelkkä 
27 merkillä varustettu olkalappu. 
Toki varmasti rintamaolosuhteet ovat 
tehneet tehtävänsä varusteisiin ja ne 
eivät olleet keskiössä.

Libau ja kohti Suomea

Maaliskuun loppupuolella 1917 saa-
pui Jääkäripataljoona 27 Libauhun. 
Tätä kautta leimasivat erilaiset kurs-
sit ja koulutukset kuin myös odotus 
kotimaahan pääsystä. Rintamalla olo 
oli vaikuttanut myös miesten asus-
teisiin. Vasta elo-syyskuussa saapui 
uusia varusesineitä ja osalle joukosta 
oli mahdollista luovuttaa jopa uudet 
ulosmenopuvut. Asepukujen mal-
leissa ei ole tuntunut tapahtuneen 
muutoksia mutta ajan kuluessa voisi 
päätellä, että merkittävämmässä mää-
rin olisi käytössä ollut jo M1915/1916 
asepuku. Myös pillerilakkien väritys 
saattoi vaihdella heinäkuussa 1917 
tulleen määräyksen mukaan, jolloin 
Keisarillisessa Saksassa luovuttiin 
joukkojen väriluokituksesta ja siirryt-
tiin ”universaaleihin” pillerilakkeihin 
(kenttäharmaa). 

Jääkärit upseerien viitoittamana 
alkoivat Libaun kaudella kiinnittä-

mään huomiota ulkoiseen olemuk-
seen, jolloin saksalaiset ohjesäännöt 
saivat siirtyä syrjään. Hallussa olevia 
asetakkeja alettiin ehostamaan rin-
tataskuilla ja pystykauluksilla. Useat 
teettivät itselleen Libaun räätäliliik-
keistä uudet puvut ja hommasivat 
muitakin varusesineitä, mitä nyt kukin 
käsiin sai. Päähineiksi valikoitui yhä 
enenemissä määrin lipallinen lakki 
(ts. koppalakki) tai lipallinen alppi-
jääkärin lakki (Kuva 6) ja saksalaisten 
jakamat epämieluisat pillerilakit siir-
tyivät omaan reppuun tuliaiseksi tai 
takaisin varusvarastoon. Lipallinen 
alppijääkärin lakki vakiinnutti vah-
van sijan myös Suomen armeijassa. 
Myös tsakoiden käyttö vähentyi ja ne 
kokivat pitkälti saman kohtalon kuin 
pillerilakit. Juuri ennen lähtöä piti 
monen jääkärin saada itselleen myös 
metallinen 27 merkki olkapolettiin 
tai takin rintaan. Kovan kysynnän 
vuoksi nämä loppuivat ja pian huo-
mattiinkin, että kääntämällä numero 
2 väärinpäin muuttui se numeroksi 
7. Näitä metallisia 27 rintatunnuksia 
tultiinkin näkemään sitten vapausso-
dassa jääkärien asusteissa.

Numero 27 pois olkaimista

Merkittävänä askeleena voidaan 
pitää 20.9.1917 tullutta määräystä 
poistaa pataljoonan numero 27 ol-
kaimista kuin myös poistaa Gott mit 
uns (suom. Jumala kansamme) teks-
tillä varustettu vyö. Tämän vyömallin 
korvasi yksinkertaisempi ratsuväen 
vyömalli (ts. Kavallerie-Koppels). 

Jääkäriemme vaatetuksessa on huo-
mioitava myös se, että vaatetukseen 
on saattanut vaikuttaa myös palvelus-
paikka. On muistettava, että pääjouk-
ko oli Libaussa mutta edelleen mie-
hiä, toki vähenemissä määrin, koulu-
tettiin Lockstedterissa. Tämän lisäksi 
liikennettä tapahtui rintamajoukkojen 
ja Lockstedterin välillä molempiin 
suuntiin. Merkittävinä ryhminä voi-
daan pitää myös Altonan työosastoa 
ja siviilitöihin siirrettyjä. Voisi kuvitel-
la ainakin osan näistä ryhmistä käyt-
täneen työssään siviilivaatteita mutta 

Vaatemuotia 1915–1918
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Kuva 6. Jääkäripukumallia Suomessa. Oikealla jääkäri 
Juho Keinänen, jolla yllään piilonapituksella ja varsin 
matalalla samettisella pystykauluksella varustettu jääkä
ritakki. Rintataskut ovat varsin alhaalle sijoitetut. Oikeassa 
taskussa metallinen 27 tunnus. Tuntemattomaksi jää
neellä jääkärillä (vasen) tyyliltään samanlainen pystyllä 
samettikauluksella varustettu jääkäritakki. Molemmilla 
herroilla päässään Saksasta periytynyt alppijääkärin lakki, 
jotka olivat hyvin suosittuja suomalaisten keskuudessa. 
Korostettakoon, että kuvassa vain yksi näyte monista 
suomalaisten jääkärien pukumalleista. Pääsääntöisesti 
puvut väriltään vihreitä tai vihreän harmaita. Valokuva: 
Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen digitaalinen 
kuvaarkisto.

kuinka asia oli esimerkiksi armeijan 
alaisessa Altonan työosastossa? Pieni 
määrä Suomalaisia palveli myös eri 
joukko-osastoissa ja joutui erilleen 
pääjoukosta. Näiden lisäksi Saksasta 
Suomeen pääjoukkoa ennen ja sen 
jälkeen saapuneet jääkärit ovat tuo-
neet mukanaan luultavasti erilaisia 
asepukuja. Kaiken tämän lisäksi ovat 
varusteiden virtaa kirjavoittaneet esi-
merkiksi Pellingin joukko ja Saksan 
Itämeren divisioona.

Vaikka jääkärien paluu ajoittuu 
varsin pitkälle ajalle ja eri reittejä pit-
kin, niin vaasalaiset saivat äimistellä 
jääkäreiden etujoukkoa pukuineen 
(85 miestä) jo 18.2.1918 ja sitten var-
sinaista pääjoukkoa 25.2.1918. Mat-
kan ajaksi joukko puki ylleen paperin 
sekaisesta materiaalista tehdyt puki-

neet tai siviilivarusteet, jos niitä enää 
sattui löytymään. Matkan edetessä ja 
kotimaan häämöttäessä sangen moni 
ehosti itsensä Libausta hommatuilla 
asetakeilla ja muilla varusteilla, joista 
osa oli hommattu laillisin ja osa hie-
man laittomin keinoin. Kotiin saapu-
misen kunniaksi järjestettiin Vaasassa 
paraati 26.2.1918, jolloin joukko oli 
sotilaallisesti pukeutuneena jääkäri-
asuihin valmiina uusiin haasteisiin 
Suomen hyväksi.

Lopuksi 

Jääkärien asepuvuista on olemassa 
vain vähän suomalaista kirjallista 
dokumentaatiota ja aihepiiriä on 
tutkittu varsin vähän etenkin koskien 
pfadfinder-aikaa ja musketööriajan 
ensimmäisiä kuukausia. Tutkittu tieto 
perustuu lähinnä aikalaiskuvauksiin, 
jotka ovat toistettu useassa Jääkä-

ripataljoona 27 liittyvissä kirjoissa. 
Merkittävän askeleen tässä kysymyk-
sessä on ottanut Jukka I. Mattila, joka 
käsittelee kirjassaan Mannerheimin 
valkoisen armeijan sotilaspuvut mer-
kittävissä määrin tätä tematiikkaa. 

Selvää on kuitenkin se, että jääkä-
rien Saksan ajan pukeutuminen on 
ollut varsin moninaista ja käytössä 
on ollut pfadfinder-kauden jälkeen 
varsin kirjava joukko eri mallisia Kei-
sarillisen Saksan sotilaspukuja. Näistä 
erilaiset reunusompeleet, napitukset 
sekä väritykset muodostavat varsin 
haastavan yhdistelmän tutkittavaksi. 
Sama koskee toki pillerilakkeja ja 
koppalakkeja. Myös olkapoleteissa 
ja niiden käytössä on mielenkiintoi-
sia yksityiskohtia havaittavissa. Oh-
jenuorana näyttää kuitenkin olevan 
Saksan Keisarikunnan armeijassa ol-
leet määräykset ja pukeutumiskoodit 

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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sekä Jääkäripataljoona 27 koskevat 
erillismääräykset esimerkiksi joukko-
osaston salassapidon suhteen (esim. 
olkapoleteissa ei 27 tunnusta koulu-
tuksen alussa).

Kirjoitettu dokumentaatio viittaa 
usein yhtenäiseen jääkäripukuun, 
vaikka kuvat osoittavat kiistattomas-
ti käytössä olleen M1907/1910 tai 
jonkun muu asepuvun (M1914 tai 
M1915/1916)? Vai johtuuko nimitys 
vain asepuvun kankaan värin vaih-
tumisesta kenttäharmaasta harmaan-
vihreään sekä lakin nauhoituksen 
muuttumisesta vihreäksi kuin myös 
lakin värin vaihtuminen pukua vas-
taavaksi? On selvää, että pukeutu-
misessa on tapahtunut merkittävä 
käänne, koska nimi jääkäripuku on jo 
otettu varhaisessa vaiheessa Saksassa 
käyttöön ja jako musketööripuvun ja 
jääkäripuvun välillä on tehty selväksi. 

Jääkäripuku on epämääräinen 
käsite

Voidaan myös todeta, että Suomeen 
asti säilyneissä asepuvuissa näkee 
pääosin vihreitä reunusompeleita (ei 
punaisia) ja valtaosa Suomeen tuo-
duista jääkärilakeista (ts. pillerilakit ja 
koppalakit) on väritykseltään juurikin 
vihreitä (ts. yläosan reunus ja panta) 
sekä lakin yleisvärin ollessa vihreä tai 
harmaa-vihreä heijastellen määräyk-
siä varusteisiin liittyen Keisarillisen 
Saksan armeijassa. Kuten Jukka I. 
Mattila toteaa teoksessaan jääkäripu-
vun olevan varsin epämääräinen kä-
site. Tästä voidaan olla yksimielisiä, 
koska jääkäreiden mukana Saksasta 
on voinut kantautua muokkaamatto-
mia ja muokattuja Saksan armeijan 
pukuja. Lisäksi osa jääkäreistä on 
teettänyt pukuja niin Libaussa kuin 
myös myöhemmin kotimaassa omien 
mieltymystensä mukaisesti tai saksas-
ta tuotuja pukuja muokattu Suomes-
sa. Tämä näkyy etenkin erilaisina ja 

erivärisinä kaulusvariaatioina, näky-
vinä- ja piilonapituksina ja erilaisina 
taskuvariaatioina (Kuva 6). Voidaan 
siis todeta, että jääkäri pukeutui kuten 
tahtoi, mutta vihreään taittuvaa väriä 
hän kunnioitti.

Lopuksi voidaan todeta, että aihe-
piirin selkeyttäminen vaatii vielä 
lisää tutkimusta tietyiltä osin. Se 
saattaa olla varsin haastavaa tarkan 
dokumentaation puuttuessa. Lisäksi 
valitettavasti värillistä valokuvama-
teriaalia ei tuolta ajan jaksolta ole 
saatavilla. Kuitenkin valokuvien 
ajallinen (1915-1918) tarkastelu sekä 
sen sitominen jääkäripataljoona 27 
tapahtuviin käänteisiin voisi selkeyt-
tää asiaa lisää. Varsin harmillista on 
se, että runsaasta kuvamateriaalista 
huolimatta kuviin liittyvät tiedot, 
etenkin valokuvan ottohetki, ovat 
jääneet dokumentoimatta tai ne ovat 
kadonneet. Muitakin ongelmia kuva-
materiaaliin liittyy ajatellen tarkkaa 
asepukututkimusta. 

Tämä lyhyt kirjoitelma on syntynyt 
puhtaasti kirjoittajan kiinnostuksesta 
Jääkäripataljoona 27 kohtaan ja ha-
lusta tutkia suomalaisten käyttämiä 
asepukuja tuona aikana. Tässä yh-
teydessä ei ole mahdollista tarttua 
jokaiseen yksityiskohtaan vaan antaa 
enemmänkin katsaus vallalla olleisiin 
sotilaspukuihin. Moni asia asepu-
kuihin liittyen on vielä epäselvää ja 
vaatii aikaa vievää tutkimustyötä ja 
aineistoja koostaa tästä kehityksestä 
johdonmukainen ja aukoton koko-
naisuus vuosien 1915-1918 välillä.

Kiitos Jääkäripataljoona 27 perin-
neyhdistykselle ja Sotamuseon kuva-
arkistolle saamastani avusta aikalais-
kuviin liittyen. Kiitos myös Petteri 
Leinolle sekä Hannu Lakeelle hyvistä 
keskusteluista teemaan liittyen. 
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Kuka ampui Olof Lagusin 1918 – tapauksen 
15 erilaista versiota 
Jääkäriliikkeen mysteeriksi on jäänyt 
jääkärikapteeni Olof Laguksen kuo-
lema. 20. huhtikuuta1918 hän lähti 
hevosella lähellä Viipuria Ristseppä-
lästä rattailla rouva Harriet Thesleffin 
kanssa majuri Gadolinin seuratessa 
ratsain. Tämän jälkeisistä tapahtu-
mista on varmaa vain, että Lagus 
kuoli saatuaan luodin ohimoonsa.  
Tiedossa on, että kolmikko oli naut-
tinut ennen lähtöä konjakkia ja että 
heidän välillään oli jonkinlainen kol-
miodraama. Ryhmäteatteri on tehnyt 
tapahtuneesta mainion näytelmän, 
jossa käydään läpi 15 erilaista ver-
siota, kuinka Lagus kuoli. Näytelmän 
käsikirjoituksen on tehnyt Milja Sar-
kola, jonka isoisoäiti Harriet Thesleff 
oli. Parole kiittää ryhmäteatterista 
luvasta saada käyttää näytelmän kä-
sikirjoitusta.

1. VALKOISEN ITÄARMEIIJAN KEN-
RAALI WILKMANIN esikuntaan tullut 
epävirallinen tieto 21. huhtikuuta 
1918. Majuri Gadolin, majuri Lagus 
ja everstinrouva Thesleff päättivät 
lähteä ajomatkalle. Hevonen heitti 
majuri Laguksen satulasta niin että 
hän putosi pää edellä kiveen menet-
täen henkensä.

2. ERO GADOLININ ENSIMMÄINEN 
VERSIO 21. huhtikuuta 1918, kenraali 
Wilkmanille osoitettu kenttäkirje.  
Lagus nousi minun hevoselleni ja 
tahtoi koettaa ampumalla oliko 
ratsu vauhko, mutta kun Lagus oli 
jotenkin taitamaton ratsastaja ei hän 
hallinnut hevosta, vaan päästi tämä 
vikuroimaan niin että Laguksen ko-
ettaessa pysyä satulassa käsiaseen 
suunta muuttui ja luoti osui Laguksen 
päähän.

3. HARRIET THESLEFFIN ENSIMMÄI-
NEN VERSIO kerrottu Olof Laguksen 
veljelle toukokuussa 1918. Päästy-
ään hevosen selkään kapteeni Lagus 
kannusti sitä kovasti ja ratsasti niin 

Olof Lagus.

Harriet

Ero Gadolin.

pitkälle, ettei häntä enää rattailta 
nähnyt. Hetken kuluttua kuului lau-
kaus ja kun rouva Thesleff ja majuri 
Gadolin saapuivat paikalle, he löysi-
vät kapteeni Laguksen makaamassa 
elottomana hevosen vierellä, ohimon 
läpi ammuttuna.

4. HARRIET THESLEFFIN TOINEN VER-
SIO kerrottu Olof Laguksen äidille 
toukokuussa 1918. Päästyään hevo-
sen selkään kapteeni Lagus kannusti 
sitä, hevonen lähti kovaa vauhtia ja 
katosi tienmutkan taakse. Hetken 
kuluttua kuului laukaus ja kun rouva 
Thesleff ja majuri Gadolin saapuivat 
paikalle, he löysivät kapteeni Laguk-
sen makaamassa elottomana hevosen 
luona revolveri vierellään, ohimon 
läpi ammuttuna.

5. HARRIET THESLEFFIN KOLMAS 
VERSIO kerrottu Olof Laguksen äidille 
toukokuussa 1918. Päästyään hevo-
sen selkään, vain muutaman metrin 
päästä rattaista, kapteeni Lagus otti 
esiin revolverinsa ja ampui itsensä. 

6. ERO GADOLININ TOINEN VERSIO 
kerrottu Olof Laguksen äidille touko-
kuussa 1918. Välittömästi päästyään 

hevosen selkään kapteeni Lagus otti 
esiin revolverinsa, löi sillä hevosen 
kupeeseen, nosti sitten kätensä ja am-
pui itsensä. Majuri Gadolinin mukaan 
epäselvää oli, ampuiko hän itsensä 
hevosen loikasta johtuvasta tahatto-
masta liikkeestä vai tarkoituksella.

7. HARRIET THESLEFFIN NELJÄS VER-
SIO kerrottu Olof Laguksen äidille 
kesällä 1918. Välittömästi päästyään 
hevosen selkään kapteeni Lagus otti 
esiin revolverinsa, löi sillä hevosen 
kupeeseen, nosti sitten kätensä ja 
ampui itsensä.

8. LUUTNANTTI TAAVETTI LAATIKAI-
SEN VERSIO kerrottu Olof Laguksen 
äidille toukokuussa 1918. Luutnantti 
Laatikaisen mukaan hän oli itse ol-
lut läsnä, kun majuri Lagus, majuri 
Gadolin ja rouva Thesleff olivat läh-
teneet hevosajelulle. Majuri Laguk-
sen hevosrattaat oli ajettu maatilan 
portaille, ja majuri Lagus oli astunut 
rattaille suoraan portailta likaamatta 
saappaitaan. Jonkun ajan kuluttua 
sotilas toi majuri Laguksen ruumiin 
rattailla Ristseppälään. Luutnantti 
Laatikaisesta vaikutti epäuskottavalta, 
että majuri Lagus olisi tehnyt itsemur-
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Harriet

han ja varsinkin että hän olisi tehnyt 
sen hevosenselässä, kun hänen vaat-
teensa olivat aivan puhtaat (vaikka 
tie oli hyvin kurainen). Laatikainen 
veti tästä johtopäätöksen, että majuri 
Gadolin ja rouva Thesleff valehtelivat 
eikä majuri Lagus itse asiassa koskaan 
noussut rattaista. 

9. TIETOKIRJAILIJA H. J. BOSTRÖMIN 
VERSIO kirjassaan Sankarien muisto. 
Suomen itsenäisyyden ja vapau-
den puolesta henkensä antaneiden 
kansalaisten elämäkertoja vuodelta 
1927. Harriet lähenteli Lagusta, joka 
ei sitä halunnut. Hän alkoi työntää 
Harrietia rattaista pois. Harriet pisti 
vastaan ja otti lopulta Olofin pistoolin 
ja osoittaa sillä häntä. Upseerinvaimo 
ampui majuri Lagusta lakin läpi oike-
aan ohimoon.

10. DIPLOMAATTI JA SOTAHISTORIAN 
TUTKIJA ÅKE BACKSTRÖMIN VERSIO 
vuodelta 1972. Siinä reessä, jossa 
Lagus istui olivat mukana myös evers-
tiluutnantin vaimo Harriet Thesleff, 
omaa sukua Dippel ja jääkärimajuri 
Ero Gadolin. Molemmat olivat ra-
kastuneita rouva Thesleffiin. Selvittä-
mättä on jäänyt oliko kysymyksessä 
kaksintaistelu, tappo vai murha.

11. OLOF LAGUKSEN KÄLYN KIRJAA-
MA VERSIO vuodelta 1983. Ole ja 
Rouva Thesleff istuutuivat hevosrat-
taisiin ja eversti Gadolin hevosen 
selkään. Talonpoika  löysi pari tuntia 
myöhemmin keskellä tietä yksinäisen 
hevosen ja Olen ruumiin istumassa 
rattaissa. Hän vei rattaat Ristsep-
pälään. Rouva T ja eversti Gadolin 
olivat jättäneet Olen yksin kuolleena 
ja harhailivat metsässä. Pari tuntia 
myöhemmin rouva T ja eversti Ga-
dolin saapuivat Ristseppälään. Rou-
va T oli hysteerinen. Hän heittäytyi 
oikeakätisen, vasempaan ohimoon 
lakin läpi ammutun Olen paarien 
luo, riisui ruumiilta lakin, kokardin 
ja vaakunasormuksen. Paikalla ollut 
Schwester Saara Rampanen on kerto-
nut: Rouva Thesleff sanoi: Hän ampui 
itsensä, se oli vahinko! Hän ratsasti 
meidän edellä ja sitten kuului jyrinä 

ja hänen hevosensa kavahti ja silloin 
hän ampui itsensä vahingossa, hänen 
piti ampua ilmaan mutta se osui hä-
nen päähänsä, se oli onnettomuus.  
Schwester Saara Rampanen otti var-
muuden vuoksi hysteerisen  rouva T:n 
revolverin talteen ja huomasi, että 
siitä puuttui patruuna.

12. HELGE SMEDJEBACKAN VERSIO 
kirjassaan Jääkärikenraalin elämä: 
F.U. Fagernäs vuodelta 1993. Lagus 
alkoi lähennellä Thesleffiä, joka ei 
sitä halunnut. Thesleff sanoi jääkärien 
moittivan, että olet aina humalassa et-
kä edes pysy suksilla pystyssä. Suurin 
osa pataljoonassasi ajattelee, ettet ole 
ansainnut ylennystäsi. Pataljoonan-
komentaja ampuu kuulan kalloonsa.

13. TIETOKIRJAILIJA ERKKI KÄKELÄN 
VERSIO kirjassaan Ruben Lagus – 
panssarikenraali vuodelta 1994. Ga-
dolin kertoi Laguksen kannustaneen 
hevosta laukkaan ja samalla ampu-
neen itseään vahingossa tai äkilli-
sessä mielenhäiriössä. Thesleff kertoi 
puolestaan, että laukattuaan jonkin 

matkaa ohi seuraavan tienmutkan 
hevonen pudotti selästään majurin 
hengettömän ruumiin.

14. TOIMITTAJA MARTTI BACKMANIN 
VERSIO romaanissaan Harriet ja Olof 
vuodelta 2016. Harrietin ja Olofin 
välille syntyi mustasukkaisuudesta 
johtuva kiista. Harriet veti Bayard- 
pistoolinsa esille pelottelutarkoituk-
sessa, uhkaili aseella, siitä kamppail-
tiin. Harriet tai Ero ampui vahingossa 
tai tarkoituksella Olofia ohimoon.

15. HARRIETIN PÄIVÄKIRJAVERSIO 
vuodelta 1918, löydetty jäämistöis-
tä 2016. Päästyään hevosen selkään 
Olof otti esiin pistoolinsa ja ampui 
itsensä.

LÄHTEET

Backman, Martti: Harriet ja Olof 
– Rakkaus ja kuolema Viipurissa 
1918, Gummerus, 2016

Boström, Henrik Johannes: Sankari-
en muisto, Suomen itsenäisyyden 
ja vapauden puolesta henkensä 
antaneiden kansalaisten elämä-
kertoja, Kirja, 1927

Enckell, Emelie: Generalens dotter. 
Dagmar Thesleff, Schildts &  
Söderströms, 2018

Jernström, Erik (toim): Jääkärit maa-
ilmansodassa, Sotateos Oy, 1933 
Jääkärien elämäkerraston ainek-
set, Kansallisarkisto

Käkelä, Erkki Ruben Lagus –  
panssarikenraali, Panssarikilta, 
1994

Lagus, Olof: Dagbok 1915-1916,  
Söderström & Co, 1918

Olof Laguksen suvun arkisto
Smedjebacka, Helge: Jääkäri-

kenraalin elämä F. U. Fagernäs 
1894–1980, Klassikkokustannus 
Oy, 1993

Harriet Thesleffin (myöh. Dippel-
Schmakoff) suvun arkisto

Harrietin voi nähdä Tampereen 
teatterikesässä
6. elokuuta klo 20.00
TTT Suuri näyttämö
Hämeenpuisto 32
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Hatjalahden jääkärikoti (1931–1939)
Vähäisestä ”Härmän kympistä” omaan turvakotiin

Mielikuvamme jääkäreistä
Kuvanveistäjä, jääkärikapteeni Lauri 
Leppäsen Jääkäripatsas  (l958) Vaasan 
Hovioikeudenpuistossa Vaskiluodon 
sillanpäässä kuvaa voimakasta, tehtä-
vänsä oikeutuksesta tietoista sotilasta. 
Samalla se viestii jälkipolville me-
nestyneistä sankareista, jotka uskoi-
vat Suomen vapauteen. - Läheiseen 
graniittilohkareeseen on kiinnitetty 
ylihärmäläisen kalterijääkärin Artturi 
Leinosen pronssinen korkokuva.

Kaikki eivät olleet menestyjiksi 
syntyneet

Rivijääkärit, jotka olivat lähteneet 
ahtaista oloista Saksaan, siellä sai-
rastuneet tai taisteluissa invalidisoi-
tuneet, tahi ne, jotka sodan julmista 
kokemuksista olivat menettäneet ot-
teensa elämään, tekivät hekin osansa 
yhteisen asian puolesta – voimiensa 
mukaan. He ja heidän perheensä ei-
vät saaneet vapaussodan jälkeen val-
tiolta ahdinkoonsa sitä huolenpitoa, 
mikä oli heille luvattu paluuparaatissa 
Vaasan torilla.

l930-luvulla työttömyydestä ja 
sairauksista ym. johtuvat jääkärien 
itsemurhaluvut nousivat korkealle. 
Päätoimittaja Paavo Talvela kirjoitti 
Parolessa elokuussa v. l931: ” Oman 
käden kautta tämän vuoden kuluessa 
on eronnut moni jääkäri tästä elä-
mästä. Kuulkaahan hyvät aseveljet, 
kyllä Suomen kansa tietää, etteivät 
jääkärit pelkää kuolemaa. Häpeäksi 
on kuitenkin meille, että niin moni 
pelkää elämää.” 

Apua tarvitsevia jääkäriperheitä 
oli ainakin yli 400. Jääkäreiden ylei-
simmät sairaudet olivat  keuhkotauti 
ja reumatismi, peräisin Misse-joen 
soilta ja Aa-joen pakkasista. Jääkäri-
vääpelin vaimo kirjoitti: ” Jos jääkäri 
joutuu huonoon yhteiskunnalliseen 
asemaan, menköön vaivaistaloon  
kommunistien pilkattavaksi, sellainen 
on jääkärien kohtalo.” – Elossa olevi-
en jääkärien määrä väheni nopeasti. 

”Härmän kymppi”, hieno ele, 
mutta vähäinen apu 

Vuonna 1919 Etelä-Pohjanmaan 
suojeluskuntapiirin edustajien koko-
uksessa Kauhavalla käsiteltiin aloite 
korvauksen suorittamiseksi jääkäreil-
le siltä ajalta, jonka he olivat olleet 
Saksassa. Olihan luvattu, ettei kansa 
unohda heidän työtään. Piiriesikun-
nassa valmistellun aloitteen esitti 
rakennusmestari Juho Kukkula Kuri-
kasta. Aloite hyväksyttiin ja päätettiin 
esittää valtioneuvostolle määrärahan 
ottamista menoarvioon.         

Leinonen, hankkeen vahva vetäjä,  
ja Kukkula sekä härmäläinen maan-
viljelijä Juho Ekola kävivät esittele-
mässä asian valtioneuvostolle. Sota-
ministeri, jääkäri Wilhelm Thesleff otti 
määrärahan menoarvioon. Esityksen 
tekijöiden taustan mukaan avustusta 
kutsuttiin Härmän kympiksi.

Syksyllä hallitus vaihtui. Uusi pää-
ministeri Lauri Ingman pelkäsi avun 
voivan vaarantaa suhteet länsival-

toihin. Sotaministeri, eversti Rudolf 
Waldén vastusti apua, koska jääkärit 
olivat nuoria miehiä, jotka olivat 
saaneet kylliksi etuja ylennysten 
muodossa. Ministerit  poistivat mää-
rärahan esityksestä.

Edustaja Santeri Alkio ilmoitti 
maalaisliiton kieltäytyvän käsittele-
mästä budjettiesitystä, jos siinä ei ole 
avustusta jääkäreille. Uhkaus tehosi. 
Hallitus palautti määrärahan menoar-
vioon. Avustus oli keskimäärin 5.000 
markkaa sellaista jääkäriä kohden, 
joka oli palvellut pataljoonassa vä-
hintään kuukauden. Raha voitiin an-
taa myös kuolleen jääkärin omaisille. 
Inflaatio kuitenkin söi lahjan arvon. 
Jääkärieläke myönnettiin vasta  vuo-
desta 1937. Härmän kymppiä, kirjal-
lisuudessa taskurahaksikin kutsuttua,  
pidetään kuitenkin hienona eleenä 
jääkäreitä kohtaan

Liitto auttoi  jäseniään mm. lainoin, 
avustuksin, työllistämällä ja koulut-
tamalla.

Hatjalahden Jääkärikodin päärakennus. Kuolemajärven kuntahistorian mukaan  
tulevan Jääkärikodin, ent.Vilonan hovin, osti v. l906 pietarilainen Eugen Jermaloff. 
Hän rakennutti huvilan kokonaan uudelleen ja osti lisäksi naapurissa olevan Leo
nosoffin hovin. Jermaloffien huvila siirtyi eri omistajille, ensin puutarhuri Mang
strömille ja viimeksi kansanedustaja, puolustusministeri Albin Mannerille. Häneltä 
vapaaherratar Ruth Munck osti kiinteistön  ja lahjoitti sen edelleen Jääkärikodiksi.  

Jääkärikoti

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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”Jääkäriliitto huolehtii 
omistaan, kuin lintuemo 
pojistaan.” Kiitollinen 
jääkäri, joka sai 
liitolta vapaapaikan 
keuhkotautiparantolaan 
(Kemppi).

Jääkärikodista todellista turvaa

Vapaaherratar Ruth Munck (1886-
1976) osti v.1931 Kuolemajärvel-
tä Hatjalahden kylästä 390.000 
markalla Hatjalan kartanon. Hän  
lahjoitti sen edelleen Jääkäriliiton 
alaiselle Jääkärikotisäätiölle kym-
menien jääkäri-invalidien ja muiden 
avun tarpeessa olleiden aseveljien 
lepo- ja vanhainkodiksi. Pääoven 
päälle kiinnitettiin Jäkäripataljoonan 
tunnuskuva. Turvapaikka sai nimek-
seen Hatjalahden Jääkärikoti. Liiton 
piirissä iloittiin:”Meillä on nyt koti ja 
katto, jonka alle heikko-osaisimmat 
aseveljet pääsevät asumaan.” Liitos-
sa vallitsi voimakkaana aseveljeä ei 
jätetä -henki. 

Hatjalan pinta-ala oli 110 hehtaa-
ria, siitä tehtyä maata puutarhoineen 
runsaat 30 hehtaaria. Päärakennuk-
sessa oli 12 huonetta ja lisää tilaa 
muissa rakennuksissa. Kaupassa 
tuli mukana hevonen ja kahdeksan 
lehmää. Tilalla oli mm. kivinavetta, 
meijeri ja kasvihuone. Hyvin hoi-
dettu laaja puisto ympäröi raken-

Vaasan Jääkäripatsaan pienoisveistos 
(1958), Vaasan hovioikeus. Jääkäri sei
soo lepoasennossa, kivääri jalalla. Ky
pärä vanhemmanmallinen saksalainen. 
Vyössä patruunalaukut, varsikranaatti, 
lapio, leipälaukku ja kenttäpullo. Pakki. 
Sotilasreppu kovaseinäinen tornisteri. 
Yllä mantteli ja kumisaappaat.  Patsaassa 
teksti: JÄÄKÄRI 27, l915 – l918, JÄGARE. 
Pienoisveistosta on myyty  varojen saa
miseksi Hovioikeudenpuiston muisto
merkkiin. Hovioikeudenneuvos, myöh. 
presidentti Paavo Alkio (1902l983) kerä
si henkilökunnalta varat veistoksen osta
miseen. Hän sijoitti patsaan plenumsa
liin arvokkaalle paikalle.  

Jumalanpalvelus Hatjalahdenjärven rannalla, Jääkärikodin pihamaalla. Kuvassa Ässärykmentin 6. komppania YH:n aikana. 
Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, s. 58.

Jääkärikoti

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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nuksia. 30-luvulla rakennettiin lisää 
asuintiloja.

Ensimmäiset asukkaansa koti sai, 
kun Jääkärirouvien yhdistys vielä 
sisusti huoneita. Miehet osallistuivat 
tilan töihin vointinsa mukaan. Jää-
kärikotia johti aluksi jääkärikapteeni  
Martti Räisänen. Emännän tehtäviä 
hoitivat Aino Evesti ja Hilja Thusberg. 
Apuemäntänä toimi Hilja Hämäläi-
nen. Koti oli seudulla isänmaallisten 
rientojen keskus.

Jääkärikodin kotipitäjästä    

Hatjalan hovikartano sijaitsi Kuole-
majärven (nyt Rjabovo) Hatjalahden 
kylässä (nyt Aleksandrovka) Länsi-
Kannaksella Koiviston ja Terijoen 
välissä. N. 6000 asukkaan (v. l939) 
pääelinkeinoina olivat maatalous, 
kalastus ja laivanrakennus. Venäläis-

ten hovit ja Pietari antoivat rauhan 
aikana runsaasti työmahdollisuuksia. 
Elintarvikkeet huvila-asukkaille kävi-
vät kaupaksi.

Heikosti varustettu Pääasema eli 
Mannerheim-linja kulki Jääkärikodin 
niemen kohdalla Hatjalahden järven 
länsirantaa jatkuen itään Summan 
kylään. JR 11 eli ”Ässä-rykmentti” 
(4.D.) taisteli talvisodassa Hatjalah-
den lohkolla  menestyksellisesti kol-
me kuukautta. Rykmentin miehistä 
suurin osa oli helsinkiläisiä. Vierei-
sen Summan suunnan puolustuksen 
murruttua rykmentti sai 16.2.l940  
perääntymiskäskyn kohti Viipuria. 
18.2.l940 otetussa valokuvassa Jää-
kärikoti on jo palanut. – Erkki Rintala, 
oikeusneuvos, Vaasa.       

  
LÄHTEET
Hatjalahdelta Viipurinlahdelle. 

 JR 11:n historia. Hki l940 

Jääkärikoti

Jatkuu edelliseltä sivulta. Hatjala kotikylä kauneinta Karjalaa.
Toim. Marjatta Lohikoski. Jyväs-
kylä 2005

Kemppi Jarkko: Isänmaan puolesta. 
Jääkäriliikkeen ja jääkärien histo-
ria. Hämeenlinna 2011

Kojo Oiva ym:t: Kuolemajärvi.  
Historia, muistelmia, kuvauksia. 
Vammala l957

Leinonen Artturi: Kohtalo miestä 
kuljettaa. Muistelmia II, 2.painos 
Porvoo 1960

Nieminen Pekka: Päämaja Seinä-
joella 1918. Mustasaari 2013

Pirhonen Seppo: Aika ennen meitä 
Kuolemajärvellä. Urjala 2007. Ve-
näjäksi kääntänyt Ludmila Volosa-
tova. Opaskirja uusille asukkaille. 

Syrjö Veli-Matti: Jääkärikohtaloitten 
kirjoa. Sotahistoriallinen aikakau-
sikirja 7/1988, Helsinki

   

Kirjallisuutta

Punavalkoinen Uusikaupunki 1918

Viisi kirjoittajaa on saanut aikaiseksi 
paksun ja suurikokoisen kirjan, jonka lu-
keminen onnistuu vain pöydän ääressä. 

Jääkäreistä on lyhyt kappale otsikolla 
”Päin nousevaa Suomen rantaa”. Ny-
kyisen Uudenkaupungin alueelta on 
jääkäreiksi lähtenyt kahdeksan miestä. 
Yksi heistä oli Lauri Aula ja hänestä 
olisi varmasti löytynyt tietoja tyttären 
Marja-Liisa Crocfordin (os. Aula) kautta. 
Nyt Aula on kirjassa vain mukana yh-
teiskuvassa Allan Gottlebenin ja Mikko 
Kontun kanssa.

Allan Gottlebenin (1895-1958) osalta 
on Pääesikunnassa majuri Ville-Veikko 
Kirvesmiehen merkki- ja kuvakokoel-
massa lentokoneenohjaajan kirja vuo-
delta 1921. Uudellakirkolla (Kalannis-
sa) syntynyt Gottleben palveli sodissa 
1939-1945 jääkärimajurina.

Vihaa, verta ja kyyneliä
Punavalkoinen Uusikaupunki 1918

Matti Jussila (toim.)

454 sivua, Uudenkaupungin 
Merihistoriallinen yhdistys,  
Raisio 2018

Kirjan mukaan ”Uudessakaupungis-
sa ei kevään 1918 tapahtumissa ollut 
mukana yhtään jääkäriä”. Joulukuussa 
1917 oli kuitenkin Valter Henrik Rafa-
el Vuoksi, Rymättylässä vuonna 1889 
syntynyt, ollut kouluttamassa suoje-
luskuntalaisia Uudessakaupungissa ja 
muuallakin Varsinais-Suomessa.

Vihaa, verta ja kyyneliä kirjan nimes-
sä olisi voinut olla jotain positiivistakin. 
Tosiasiahan on, että talvella 1918 tais-
telleet osapuolet olivat yhdessä syksyn 
1918 ja talven 1918 kunnallisvaaleissa. 
Mm. Martti Häikiö on korostanut, että 
silloin alkoi Suomessa aivan uusi demo-
kraattinen kehitys. 

Lauri Väättänen
Yleisesikuntapseeri, joka tutkii vakka-
suomalaisia suojeluskuntia.
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Kiitän perinneyhdistyksen jäseniä, 
entisiä puheenjohtajia ja jääkärien 
perinnön vaalijoita saamastani läm-
pimästä vastaanotosta ja tuesta pu-
heenjohtajakauteni alussa. Kevään 
aikana olen päässyt tutustumaan niin 
jäsenistöömme, yhteistyökumppanei-
himme kuin perinneyhdistyksemme 
toimintaan. Suomen jääkärien hen-
kistä perintöä ja Jääkäripataljoona 27 
muistoa vaalitaan suurella sydämellä 
niin Suomessa kuin Saksassakin.

 Finnentag Hohenlockstedtissa oli 
niin mieliinpainuva kokemus, että 
olemme jo käynnistäneet vuoden 
2020 tapahtuman suunnittelun. Kan-
nustan jäsenistöä ja osastoja osallis-
tumaan Finnentagiin, sillä ovathan 
vierailut jääkärikohteissa yksi yhdis-
tyksemme tärkeistä tehtävistä. 

Toinen keskeinen tehtävä on järjes-
tää jääkäriaiheisia luento- ja keskus-
telutilaisuuksia. Kortesjärvellä huh-
tikuussa järjestetty Jääkäriseminaari 
oli varsin onnistunut ja seminaarin 
aiheet perin mielenkiintoisia.

 Näissä tilaisuuksissa ja hallituksen 
kokouksissa uusien jäsenien hake-
muksia käsiteltäessä olen pannut 
merkille sen, että jäsenistössämme 

keski-ikä alkaa olla aika korkea. Tä-
ten haastankin alaosastot ja jäsenet 
rekrytoimaan nuoria yhdistyksemme 
jäseniksi. Tavoitteenamme tulisi olla 
se, että perinneyhdistyksen täyttäessä 
50 vuotta vuonna 2022 jäsenistömme 
keski-ikä olisi laskenut ja jäsenmää-
rämme ylittäisi 2000 jäsentä. Itse aion 
osallistua haasteeseen ulottamalla 
sen maavoimien joukko-osastojen 
varusmiehiin ja -naisiin sekä henki-
lökuntaan.

 Olemme Karjalan prikaatissa 
aloittaneet tietoisuuden lisäämisen 
tekemällä julisteita, joissa valokuvin 
kytketään Suomen jääkärit ja tämän 
päivän prikaatin varusmiehet ja -nai-
set toiminnallisesti toisiinsa. Juhla-
puheissa ja keskusteluissa nostetaan 
esiin jääkärien perintö, heidän toi-
mintansa tavoitteet ja tarkoitusperät. 
Samalla herätetään ajattelemaan sitä, 
miten jääkärihenki ilmentyy ja mitä 
se tarkoittaa nykypäivässä ja arjen 
haasteissa. Tämän päivän nuoriso 
on valveutunutta ja vaativaa eivätkä 
he ota mitään itsestäänselvyytenä. 
Perinneyhdistykseen liittyminen voi 
siis tapahtua vain keskustelun ja 
mielenkiinnon herättämisen kautta. 

Perinneyhdistyksen Helsinki-Uu-
simaan alaosasto järjesti Helsingissä 
opiskelijoille suunnatun Jääkärise-
minaarin. Samoin Turussa Varsi-
nais-Suomen osasto teki vastaavan 
rynnäkön opiskelevan nuorison 
keskuuteen. Kannustankin ala-osas-
toja olemaan yhteydessä alueensa 
joukko-osastoihin ja sopimaan paitsi 
palkitsemisista myös keskustelu- ja 
luentotilaisuuksista. Uskon perin-
neyhdistyksen saavan uusia nuoria 
jäseniä juuri tällaisten tilaisuuksien 
kautta. Jäseneksi liittyminen on teh-
ty erittäin helpoksi uuden päivitetyn 
verkkosivuston myötä.

Onnittelen lämpimästi vielä kaikkia 
vuosikokouksen yhteydessä palkittu-
ja. Suuret kiitokset Panssariprikaatille 
vuosikokouksen järjestelyistä ja Pans-
sarimuseolle erittäin mielenkiintoi-
sesta museokierroksesta kokouksen 
jälkeen. Toivon, että mahdollisimman 
moni osallistuisi perinneyhdistyksen 
kesäpäiville Kauhavalla elokuun 
alussa. 

Jääkäriterveisin, Pasi Välimäki

Kolumni • Pasi Välimäki

Puheenjohtajan haaste
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Jääkärimonumentti on yksi Ehrenheinin 
kuudesta muistomerkistä

Hohenlockstedtin Ehrenheinis
ta tulee ensimmäisenä mieleen 
suomalaisten jääkäreiden muis
tokivi. Finnetagina sille laskettiin 
tänä vuonna tavanomaiset 12 
seppelettä. 

Sen lisäksi laskettiin kukkatervehdyk-
siä kahdelle muulle monumentille, 
ensimmäisessä ja toisessa maailman-
sodassa kaatuneiden saksalaisten 
muistomerkeille. Mutta Ehrenheinis-
sa on vielä neljä muutakin muisto-
merkkiä: 238 jalkaväkidivisioonan 
muistokivi, toisen maailmansodan 
kuolleiden saksalaisten pakolaisten  
muistomerkki. Viimeksi on pystytetty 
Saksojen yhdistymisen muistomerkki. 
Tai onhan siellä vielä yksi muisto-

Finnentag 2019:n aikana olivat historialliset fusilieerit kunniavartioina eri tilanteissa. Tämä kuva jääkärimuistomerkin ääressä. 
järjestettiin erikseen. Kuva Joachim Scheunemann.

merkki: Suomen itsenäisyyden kuusi 
vuodelta 1967.

Ensimmäisenä Ehrenheinin paikalle 
pystytettiin jääkärien muistomerk-
ki. Sen paljastamisesta tuli tämän 
vuoden toukokuun 31. päivänä 
kuluneeksi 80 vuotta. Monumentin 
on veistänyt akateemikko, jääkäri-
kapteeni Lauri Leppänen. Patsaassa 
on teksti: ”Suomen nuoriso nousi 
maailmansodan alussa ja isänmaan 
vapauttamiseksi matkusti vieraaseen 
maahan hankkiakseen sotilaskoulu-
tusta. Kuninkaallisen 27:n jääkäripa-
taljoonan muistoksi, joka perustettiin 
ja koulutettiin Lockstedt Lagerissa 
1915-1916, ja joka taisteli itärinta-
malla rinta rinnan saksalaisten jouk-
kojen kanssa ja otti sen jälkeen osaa 
Suomen vapaussotaan, pystytti tämän 
patsaan itsenäisyyden liitto”. Patsas 

pystytettiin aikanaan eri paikkaan. 
Sekin on jääkäriperinteen vaalijoille 
hyvin tuttu. Patsaan vanhalla paikalla 
on Aulan koulu, missä Finnentagin 
juhlallisuuksien jälkeen on kahviti-
laisuus. Nykyiselle paikalleen patsas 
siirrettiin 1955. 

Ehrenheinin vanhin monumentti 
on ensimmäisessä maailmansodassa 
kaatuneiden saksalaisten muisto-
merkki. Se pystytettiin alun perin Sol-
datenheimin nurkalle Kieler Strassen 
ja Bahnhofstrassen kulmaan, mutta 
siirrettiin toisen maailmasodan jäl-
keen Ehrenheiniin. Finnentagin yhte-
ydessä muistomerkki saa suomalais-
saksalaisten reserviläisten ja suoma-
laisten aseveljien kukkatervehdykset.

Suomalaisen kukkatervehdyksen 
saa vuosittain myös toisen maailman-
sodan kaatuneiden muistomerkki. 

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Ehrenhein
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Suomalaisten kukat toisen maailmansodan kaatuneiden muistomerkille ovat  
laskeneet Mark Aretz ja Kimmo Tarvainen. Kuva Kimmo Kiiveri.

Ensimmäisen maailmansodan kaa
tuneiden muistomerkki on saanut 
suomalaisten ja saksalaisten kukka
tervehdykset. Kuvassa kurssikaverit 
Führungsakademiesta kommodori 
Arvi Tavaila ja komentaja Arne Krüger. 
Kuva Joachim Scheunemann.

Kun 238:n jalkaväkidivisioona  
perustettiin Lockstedter Lagerissa 
19161917, joutui JP27:n täydennys
komppania siirtymään Munsteriin, 
missä sen muistokivi paljastettiin 
tämän vuoden helmikuussa. Kiven 
teksti: 238 jalkaväkidivisioona, johon 
kuuluivat jalkaväkirykmentit 463, 463 
ja 465 sekä kenttätykistörykmentti 
63 lähti rintamalle Lockstedter Lage
rista huhtikuussa 1917. Kuolleiden 
maineteot elävät ikuisesti. Kuva Jan 
Vancoillie.

Se on tiilimuuri, jonka keskellä on 
kivitaulu, jossa on rautaristi ja tam-
menlehvät sekä teksti 1939–1945. 
Kaatuneillemme. Lockstedter Lager. 
Tiilimuurissa on neljä muuta kivilaat-
taa, joissa on tekstit: Hungriger Wolf, 
Bücken, Hohenfierth ja Sprinhoe. Ne 
ovat kaatuneiden miesten kotikuntien 
nimiä.

Ehrenheinin kolme muuta 
muistomerkkiä

Finnentagin seremoniat eivät ulotu 
kolmeen muuhun Ehrenheinin muis-
tomerkkiin. Niistä vanhin on 1962 
pystytetty 238:n jalkaväkidivisioonan 
muistokivi. Kiven kylkeen hakatussa 
tekstissä kerrotaan divisioonan läh-
teneen rintamalle huhtikuussa 1917. 
Divisioonaan kuului kolme jalkavä-
kirykmenttiä sekä kenttätykistöryk-
mentti. Divisioona sivuaa JP27:n his-
toriaa sikäli, että pataljoonan täyden-
nyskomppania siirrettiin divisioonan 
perustamisen tieltä Munsteriin joulu-
kuun 1916-huhtikuun 1917 väliseksi 
ajaksi. Tämän vuoden Finnentagin 
yhteydessä paljastettiin Munsterissa 
sinne väliaikaisesti sijoitetun JP27:n 
täydennyskomppanian muistokivi.

Ehrenheiniin sijoitetun toisen maa-
ilmansodan saksalaisille pakolaisille 
pystytetyssä muistomerkissä on teks-
ti „Unseren Toten aus Flucht und 
Vertreibung“, kuolleille pakolaisille 
ja karkotetuille. Miljoonia saksalai-
sia siviilejä jäi hyökkäävään puna-
armeijan jalkoihin. Lisäksi miljoonia 
saksalaisia joutui muuttamaan lIdästä 
tulleita pakolaisia majoitettiin mm. 
vielä silloisen Lockstedter Lagerin 
nimeä kantaneeseeen kuntaan, jonka 
nimi sittemmin kuntaliitoksen yhtey-
dessä muutettiin Hohenlockstedtiksi.

Oman vierinkivensä Ehrenheiniin 
on saanut myös Saksojen 1990 tapah-
tunut yhdistyminen. Muistokiveen 
on päivämäärän, 3. lokakuuta 1990, 
lisäksi hakattu Saksan kansallislau-
lun alkusanat: Einigkeit und Recht 
und Freihet, yksimielisyys ja oikeus 
ja vapaus.

Toisen maailmansodan karkotuksien 
yhteydessä kuolleilla saksalaisilla  
pakolaisilla on Ehrenheinissa on oma 
muistomerkkinsä.  Siinä on tekstinä: 
Pakenemisen ja karkotusten yhteydes
sä kuolleille. Kuva  Jan Vancoillie.Jatkuu seuraavalle sivulle.

Ehrenhein
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Ehrenheinissa on vielä yksi toisen-
lainen muistomerkki, Suomen itsenäi-
syyden kuusi. Yli 20-metrinen kuusi 
on hallitsevalla paikalla ja esimerkiksi 
Finnentag-juhlan puheet pidetään 
kuusen ääreltä. Samoin II maailman-
sodan kaatuneide muistomerkki on 
osittain sen oksien alla. Kuusen on 
istuttanut Rautavirran perhe kesällä 
1967 käydessään Hohenlockstdtis-
sa. SOK myi silloin 50-vuotiaan it-
senäisen Suomen kunniaksi 30 000 
kuusentainta sopiviin paikkoihin 
istutettaviksi. Ja Rautavirran perheen 
mielestä Hohenlockstedtin Ehrenhein 
oli sopiva paikka Suomen itsenäisyy-
den kuuselle.

TEKSTI: Jukka Knuuti

Teksti perustuu Jan Vancoillien Finne-
tag 2019 yhteydessä pitämään esi-
tykseen. Hän on myöhemmin toi-
mittanut lisämateriaalia tämän jutun 
aikaansaamiseksi. Jan kuuluu Ho-
henlockstedtin kulttuuri- ja historia-
yhdistykseen, jonka tarkoituksena on 
tehdä opaskirjanen Hohenlockstedtin 
sotahistoriallisista muistomerkeistä, 
joita on lukuisia myös Ehrenheinin 
ulkopuolella.

Ehrenheinia hallitsee yli 20metrinen Suomen itsenäisyyden kuusi. Sen istutti 
äänekoskelainen Rautavirran perhe Suomen itsenäisyyden 50vuotisjuhlakesänä 
1967. Kuva Paavo Mikkonen.

Tässä itsenäisyyden kuusen tarina. 
Kuva Jukka Knuuti

Myönteisestä tapahtumasta kertoo 
Saksojen yhdistymisen muistokivi.  
Siihen on hakattu Saksan kansallis
laulun alkusanat: Yksimielisyys ja  
oikeus ja vapaus. Kuva Jan Vancoillie.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Ehrenhein
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OHJELMA

10.00  Kokoontuminen Entisen Lentosotakoulun sotilaskotiin tulokahville.
 Lentotehtävissä surmansa saaneiden lentäjien muistotaulun esittely. 

10.30  Esitelmä. Lentosotakoulu Kauhavalla 19282014. Lentosotakoulun auditorio.
  Lentosotakoulun perinneyhdistyksen puh. joht. Olli Nieminen.

11.45  Seppeleenlasku lentosotakoulun muistokivellä. 

12.15  Ruokailu sotilaskodilla. 

13.00  Kiertoajelu bussilla.
  – Suomen Jääkärimuseo, Hanna RieckTakala       
  – Suomelan kevari. Jääkärivärväri Nestori Fräntin kotitalo, Mauri Jokela.
 –  Jääkäri Antti Isotalon kotitalo Alahärmässä, Antti Isotalo.
  – Kahvit Road Housessa 
  – Suomen armeijan päämaja 1918 Ylihärmässä, Aarre Kujala.  

16.40  Elokuva ”Jääkärin morsian” ensimmäinen, v.1931 versio. Ohjaus Kalle Kaarna.
  Kauhavan Y Kino. Elokuvan esittely Hanna Rieck Takala.

18.15  Kaupungin vastaanotto ja ruokailu HelaRavintolassa. Kaupunginjohtaja Markku Lumio. 

Mahdolliset yöpymiset jokainen huolehtii itse. Lentosotakoulun (LSK Business Park) alueella on LentoHotelli.  
Osoite: Loppusuora 22, 62200 Kauhava Puh. 0504637515.

Hotelli Kauhava. Osoite: Kauppatie 71, 62200 Kauhava. Puh. 064348700 
Härmän Kylpylä. Osoite Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä. Puh. 064831600  
Hotelli Mäntylinna. Osoite Koivukuja 2, 62370 Kangasto. Puh. 0445106161 (Ylihärmä) 
Park Hotel Härmä. Osoite Puistotie 3, 62300 Kauhava. Puh. 0103277600 (Alahärmä)

Ilmoittautumiset 12.7.2019 mennessä maksamalla osallistumismaksu 50€/henkilö JP 27 Perinneyhdistyksen  
EteläPohjanmaan osaston tilille. JP 27 Perinneyhdistyksen EteläPohjanmaan osaston tilin numero on  
POP Kauhava FI 19 4744 0010 0227 32

 Hintaan kuuluu: Kuljetukset, tulokahvi, kahvit Road Housessa, ruokailut Sotilaskodissa ja Helaravintolassa,  
pääsymaksut Suomen Jääkärimuseoon ja elokuvaesitykseen.

Lisätietoja JP 27 Perinneyhdistyksen Kauhavan kesäpäivästä osaston pj. Juhani Passi puh. 0503223469,  
sähköposti: juhani.passi@netikka.fi tai osaston sihteeri Heikki Rintanen puh. 0407544611.

Tervetuloa Kauhavalle!

Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen kesäpäivä Kauhavalla 3.8.2019
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Karjalan prikaati

Jääkäriperinneliike oli mukana  
naulaamassa Karjalan prikaatin lipun  
uutta ”painosta”
Karjalan prikaatin vuosipäivänä olivat 
esillä myös jääkärit ja jääkäriperin-
teet. Vuoden 1916 jääkärit esittäytyi-
vät uusissa julisteissa, joiden parina 
oli julisteet tämän päivän Karjalan 
prikaatin jääkäreistä. Päivän juh-
lallisuuksiin kuului myös prikaatin 
järjestyksessä seitsemännen lipun 
naulaus. Lipun kolmannen naulan löi 
paikalleen Jääkärissäätiön hallituksen 
jäsen Kari Heiskanen. Viimeiset vasa-
ranlyönnit lipun naulauksessa olivat 
prikaatin komentajan Pasi Välimäen, 
joka on myös JP27:n perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja. Hänen naulansa 
oli numero 27.

Kaartinhalliin tullessanne huoma-
sitte valokuvia Suomen jääkäreistä 
sanoi prikaatikenraali Pasi Välimäki  
toivottaessaan vieraat tervetulleiksi 
prikaatin lipun naulaustilaisuuteen. 
– Vieressä on kuvia palveluksessa ole-
vista ja olleista varusmiehistämme ja 
-naisistamme.  Hän vertasi jääkäreitä 
Saksassa ja Karjalan prikaatin saapu-
miserää: molemmissa on parituhatta 
vähän yli kaksikymppistä nuorta kai-
kista suomalaisen yhteiskunnan eri 
kerroksista ja elämän aloilta. Pääosa 
toisilleen vieraita mutta joista tulee 
yhteisten kokemusten ja tekemisten 
kautta aseveljiä. Sotilaskoulutusta 
uudessa paikassa – ei vieraalla maalla 
mutta poissa tutusta ympäristöstä.

Opitaan, että annetut tehtävät täy-
tetään sitkeästi ja kun on raskasta, 
aseveljet tukevat eikä kaveria jätetä. 
Palveluksen tarkoituksena varmis-
taa, että Suomi on ja pysyy vapaana 
ja itsenäisenä. Kuulostaako tutulta? 
Yleinen asevelvollisuus ja palvelus 
prikaatissa ovat siis osa Suomen Jää-
kärien velvoittavaa perintöä, sanoi 
Välimäki.

–  Viime saapumiserille on järjestet-
ty omat näytökset Aki Louhimiehen 

Karjalan prikaatin komentaja luovuttaa vasta naulatun uuden lipun lippuvartiolle 
ja näin lippu otetaan käyttöön. Karjalan kaartilaisille lippumme selkeine värei
neen, Karjalan maakuntatunnuksilla ja Suomen Leijonan vaakunalla varustettuna 
edustaa puhtautta, vapautta ja uskollisuutta itsenäiselle Isänmaalle, sanoi prikaa
tin komentaja Pasi Välimäki.

Lipun seitsemännen naulan löi paikalleen Jääkärisäätiön hallituksen jäsen Kari 
Heiskanen.
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Karjalan prikaati

Karjalan prikaatin vuosipäivänä olivat esillä uudet julisteet, jotka esittelivät tämän päivän ja vuoden 1916 jääkäreitä.

Yleinen asevelvollisuus on osa jääkäreiden perintöä
Suomen jääkärit vannoivat ensimmäisen suomalaisen sotilasvalan 13. helmikuuta 1918 Latvian Libaussa.  Te vannoitte 
sisällöltään ja tarkoitukseltaan samanlaisen valan ja vakuutuksen 8. helmikuuta mutta vuonna 2019, sanoi Karjalan 
prikaatin komentaja Kymen jääkäripataljoonan vuosipäivänä 3, maaliskuuta.
– Yleinen asevelvollisuus ja palveluksenne prikaatissa ovat siis osa Jääkärien perintöä. Myös yhteydet Saksaan jatkuvat. 
Pari viikkoa sitten olin komentajanne kanssa Saksassa sopimassa yhteistoiminnasta ja kummijoukkonne saksalaisen 
Jäger Batallion 91 kanssa. Tämän pataljoonan komentaja oli täällä meillä Vekaralla vala- ja vakuutusjuhlassanne.
– Te Kymen jääkärit jatkatte Suomen Jääkärien viitoittamaa tietä ja olette viimeinen lukko varmistamassa sen, että 
Suomi on ja pysyy vapaana ja itsenäisenä. Kaikille lienee selvää, että vapaudella tarkoitan niin sananvapautta, us-
konnonvapautta kuin oikeutta olla eri mieltä ja itsenäisyydellä demokratiaa, jossa itse valitsemme edustajamme ja 
päätämme tekemisistämme.

Tuntemattomasta sotilaasta, joka 
kertoo perinnejoukkomme JR8:n 
sotatiestä ja suomalaisesta periksi 
antamattomuudesta, sitkeydestä ja 
rohkeudesta – aseveljeydestä. Nämä 
arvokkaat ja ajassaan elävät sotilas-
perinteet lisäävät yhteenkuuluvuutta 

ja antavat lisämerkitystä päivittäiseen 
palvelukseen. Ne ovat osa prikaatim-
me henkistä perintöä.

Kun päästiin naulaamaan lippua, 
oli jääkäriperinne siinäkin mukana: 
nauloja oli 27. Naulaustalkoisiin 
osallistuivat Maavoimien komen-

taja kenraalimajuri Petri Hulkko, 
Jääkärisäätiön hallituksen jäsen Kari 
Heiskanen, Kouvolan kaupungin 
johtaja, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon 
maakuntajohtajat, entiset prikaatin 
komentajat ja maanpuolustusjärjes-
töjen ja yhdistysten edustajat.
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Jokainen muistaa varusmiesajaltaan 
tarinoita, kuinka jonkun väitettiin 
hankkineen itselleen hullun paperit 
saadakseen vapautuksen palvelukses-
ta. Nykyään hullun papereita ei tai-
deta enää tarvita. Riittää kun sanoo, 
että minä lähden kotiin.

Mutta eivät ennen vanhaan yksin-
omaan varusmiehet hullun paperei-
ta hankkineet. Ihan oikeat sellaiset 
hankki yksi kenraalikin, kenraalima-
juri Gösta Theslöf.

Hänen uransa oli komea. Theslöf 
kävi Haminan kadettikoulun ja myö-
hemmin Pietarissa sen yleisesikunta-
akatemian, jonne Mannerheim ei 
päässyt heikon venäjän kielen tai-
tonsa vuoksi. 

Theslöf hankki ensimmäisen sorto-
kauden aikana yhteyksiä aktivistei-
hin. Vuoden 1905 suurlakon aikana 
hän toimi Helsinkiin punakaartin vas-
tapainoksi perustetun ylioppilaiden 
suojeluskaartin päällikkönä. 

Elokuussa 1914 Theslöf pidätettiin 
ja tuomittiin kuolemaan osallisuu-
destaan aktivistien maanalaiseen 
toimintaan. Hänen korkeissa asemis-
sa olleet ystävänsä saivat kuitenkin 
tuomion lievennettyä karkotukseksi. 
Theslöf asui 1914–1917 maanpa-
ossa Ruotsissa, jossa hän osallistui 
itsenäisyysaktivismia tukeneen ns. 
sotilaskomitean toimintaan. Theslöf 
loi yhteyksiä myös Ruotsin sotilas-
tiedusteluun ja osallistui vuonna 
1917 Saksan yleisesikunnan kanssa 
käytyihin neuvotteluihin Suomeen 
lähetettävästä sotilaallisesta avusta.

Vapaussodan syttyessä 1918 alus-
sa Mannerheimin nimitti Theslöfin 
edustajakseen Ruotsissa. Theslöf jär-
jesti aseiden ja huoltotarvikkeiden 
kuljettamisen Ruotsista Vaasaan. Hän 
tuli Vaasaan, jolloin hänet nimitet-
tiin valkoisen armeijan yleisesikun-
nan päälliköksi everstin arvoisena.  
Mannerheim toteaa muistelmissaan, 
että Theslöfin joustava ja kultivoinut 
olemus teki hänet hyvin sopivaksi 
tasoittamaan niitä hankaluuksia, joita 
vallitsevissa poikkeuksellisissa oloissa 
ei voitu välttää.

Sisällissodan loppuvaiheessa Thes-
löf ylennettiin kenraalimajuriksi ja 
Helsingin voitonparaatissa 16. tou-
kokuusta hän esikuntapäällikkönä 
ratsasti heti Mannerheimin jäljessä. 

Theslöfillä näyttää olleen läheinen 
yhteys Mannerheimiin.  Hän erosi so-
taväen palveluksesta Mannerheimin 
menetettyä asemansa 1918 ja palasi 
Ruotsiin. Kun Mannerheim nimitettiin 
valtionhoitajaksi myöhemmin sama-
na vuonna, Theslöf palasi kotimaahan 
ja toimi lyhyen ajan 2. divisioonan 
komentajana. 

Theslöf kannatti innokkaasti Man-
nerheimin kaavailemaa Suomen 
osallistumista Venäjän sisällissotaan. 
Kun Mannerheim hävisi presidentin-
vaalin kesällä 1919, Theslöf ymmärsi, 
että itään suuntautuva operaatio ei 
toteutuisi, joten hän erosi uudelleen 
armeijasta. 

Toisin kuin muista Mannerheimin 
vapaussodan aikaisista lähimmistä 
kenraaleista, Waldenista, Ignati-

uksesta tai Linderistä, emme tiedä 
Theslöfistä mitään. Kuitenkin hänen 
henkilöhistoriansa olisi ollut todel-
lisen sankarin tarina: Ylioppilaiden 
suojeluskaartin perustaminen Suurla-
kon aikana 1905, Venäjän hallinnon 
määräämä kuolemantuomio itsenäis-
puuhailusta ja vielä osallistuminen 
neuvotteluihin Saksan yleisesikunnan 
kanssa Suomeen lähetettävästä avus-
ta. Miksi Mannerheimin lähin alai-
nen, esikuntapäällikkö, on vaipunut 
unohduksen yöhön.

Tässä tulee selitys:
Jääkärihistoria tuntee Kilpisjärven 

pamahduksen 6. kesäkuuta 1916. 
Neljä jääkäriä yritti tuhota Kilpisjär-
vellä sijainneen venäläisten varusva-
raston. Varasto tuhoutui vain osittain. 

Varasto kuului sittemmin hallituk-
sen joukoille ja esikuntapäällikkö 
kenraali Theslöfin vastuulle. Hän ryh-
tyi veljensä kanssa myymään omaan 
lukuunsa varaston sisältöä ulkomail-
le. Asiakaskunta oli laaja: esimerkiksi 
sotilassaappaita myytiin Englantiin, 
Ruotsiin, Norjaan ja Viroon. Sotavis-
kaali nosti Theslöfiä vastaan syytteen 
sotaylioikeudessa maanpetoksesta ja 
vaati valtiolle suuria korvauksia.

Välttääkseen tuomion Theslöf 
hankki lääkärintodistuksen pysyvästä 
mielenvikaisiuudesta. Sinnikäs syyt-
täjä ei kuitenkaan luovuttanut, vaan 
vaati syytetylle määrättäväksi hol-
hoojan, jotta juttu voitaisiin käsitellä. 
Näin tapahtui ja Theslöf tuomittiin 
15 miljoonan markan korvauksiin ja 
hänen katsottiin syyllistyneen maan-

Kolumni • Jukka Knuuti

Kenraali hankki hullun paperit
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petokseen, koska oli vihollisen eduksi 
vahingoittanut valtakuntaa.

Sitten tapahtui outo interventio. 
P.E.Svinhufvud, G. Mannerheim ja 10 
muuta tunnettua henkilöä julkaisivat 
Helsingin lehdissä vetoomuksen, 
missä he totesivat tuomion kohdan-
neen sairasta miestä, joka ei kyennyt 
kunniaansa puolustamaan.  He olivat 
närkästyneitä siitä, että isänmaalli-
sesti ansioitunut mies oli leimattu 

maanpetturiksi. He eivät voineet us-
koa, että Theslöf olisi syyllistynyt niin 
raskaaseen rikokseen.

Lieneekö tällä lausumalla ollut 
osuutensa siihen, että Korkein oikeus 
kumosi sotaoikeuden langettavan 
päätöksen.

Mutta kenraalin maine oli mennyt. 
Sen sijaan, että Theslöf olisi liitetty 
vapaussodan sankarien galleriaan, 
mielenvikaiseksi todettu ja holhouk-

senalaiseksi saatettu, runoja kirjoitta-
va kenraali vietti hiljaista elämää ja 
hoiteli maatilaansan ja puutarhaansa 
Tammisaaressa vailla taloudellisia 
huolia 1939 tapahtuneeseen kuole-
maansa saakka.

Julkaistu aikaisemmin Suomen 
sotilas-lehdessä.

Kirjallisuutta

SSmiesten järjestön myrskyisä historia

Järjestöhistoriikit ovat yleensä tylsän-
puoleista tekstiä eivätkä paljon ulko-
puolisia hetkauta. Kunnian miehet on 
kuitenkin toista. Sitä lukee parhaimmil-
laan melkein kuin dekkaria.

Kirja kertoo, minkälaisen vainon koh-
teeksi SS-vapaaehtoiset sodan jälkeen 
suhdanteiden muuttuessa joutuivat. 
Sama koski Veljesapua ja sen edeltäjiä, 
joiden tarkoituksena oli hädänalaises-
sa tilanteessa olleiden vapaaehtoista 
auttaminen.

Huippuna voi pitää Seinäjoella 1986 
pidettäväksi suunnitellun Veljesavun 
35-vuosijuhlan nostamaa mellakkaa. 
Järjestäjät pitivät tiedotustilaisuuden ja 
kutsuivat lehdistön seuraamaan kokous-
ta. Kohun nostatti viimeistään kokouk-
sen ohjelmalehtinen, jonka kanteen oli 
painettu Sonnenrad, joka oli myös SS 
Viking-divisioonan merkki.

Kunnian miehet 
75 vuotta suomalaisten Waffen- 
SS-vapaaehtoisten asevelitoimintaa  
1943-2018. 

Mikko Uola

581 sivua, Veljesapu-perinneyhdistys ry 
ja Mikko Uola 2019

Vasemmistolehdet nostivat hank-
keesta äläkän, joka johti Neuvosto-
liiton suurlähetystön yhteydenottoon 
ulkoministeriöön: Mitä hallitus aikoo 
tehdä kieltääkseen tällaisen rauhanso-
pimuksen vastaisen toiminnan. Ei ole 
vaikea arvata, että Seinäjoen kokous 
peruutettiin. Kirja kertoo näiltä osin 
suomettumisen historiaa.

Uola on kirjassa rehellinen myös jär-
jestön sisäistä toimintaa kohtaan, josta 
kertoo jo otsikko ”sopuisamminkin asiat 
olisi voitu hoitaa”.

Uola tuo SS-vapaaehtoisten asian 
aivan viime aikoihin, sillä läpi käydään 
myös Valtioneuvoston tänä keväänä 
valmistunut selvitys suomalaisista SS-
vapaaehtoisista ja siitä käyty keskustelu.

Jukka Knuuti
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Kirjallisuutta

Hornetin seuraajaksi tullee F35

Eero Heinäluoma ja Matti Vanhanen 
(ensimainittu useita kertoja) ovat hei-
telleet kannanottoja, että Suomen seu-
raava torjuntahävittäjä pitäisi olla JAS 
39 Gripen Ruotsista. Ajatus suomalais-
ruotsalaisesta yhteistyöstä jälleen kerran 
hävittäjähankinnassa kuulostaa hyvältä. 
Sen vuoksi poliitikkojenkin olisi hyvä 
lukea Perttulan kirja. Se on runsaan tek-
nisen tiedon vuoksi osin vaativa, mutta 
toisaalta tuo selvästi esille, kuinka laaja 
harjoitus tulevaisuuden torjuntahävit-
täjän hankinta oli. Ei siinä naapuriystä-
vyys paljoa paina.

Vaikka suomalais-ruotsalainen yhteis-
työ Drakenin tapaan tuntuisi mukavalta, 
tylyt faktat puhuvat amerikkalaisvaihto-
ehdon puolesta. Tarjolla oleva Gripenin 

malli on vanha jo syntyessään. Sitä 
tullaan joka tapauksessa valmistamaan 
varsin pieni määrä. Se on tarjokkaista 
halvin, mutta kantaa myös vähäisimmän 
asekuorman.

Matti Ahola, eläkkeellä oleva puo-
lustusministeriön kansliapäällikkö ja 
ilmavoimien komentaja, sanoi ker-
ran: jos haluamme parhaat ohjukset, 
on valittava amerikkalainen kone. Ja 
kun Perttulan kirjan lukee, jää jäljelle 
vain yksi tyyppi Lockheed Martin F-35 
Lightning II. Toinen jenkkivaihtoehto 
Super-Hornet jää sille toiseksi. F-35 on 
ehdokkaista ainoa viidennen polven ko-
ne muiden edustaessa neljättä polvea.

Jukka Knuuti

Paras hävittäjä Suomelle
Hornetin seuraajaehdokkaat

Pentti Perttula

208 sivua, Docendo 2018

Sotilastiedustelumme sata vuotta

Sata vuotta suomalaista 
sotilastiedustelua
Joonas Sipilä – Tapio Koskimies 
(toim.) 

171 sivua, Atena 2018

Suomalainen sotilastiedustelu on saanut 
tiiviin ja helposti hahmotettavan histo-
riikin. Meneillään olevalle vuosisadalle 
sisältö ei kaikilta osin yllä salausseikko-
jen vuoksi, mutta paljon mielenkiintois-
ta tietoa kylmän sodan vuosilta ja sen 
jälkeiseltäkin ajalta on ehtinyt mukaan. 
Mukana on myös tietoa sotilaskartoituk-
sesta, joka kuuluu nykyisin tiedustelu-
toimialan piiriin. Mainio lisäarvo on 
myös sotilasasiamiestoiminnan kuvaa-
minen 1920-luvulta nykypäivään asti.

Tiedustelun historian ja nykytermien 
selvittämisen jälkeen päästään jääkä-
rivaiheen kautta vapaussotaan. Silloin 
valkoisella puolella jo oli varsin teho-
kas tiedusteluorganisaatio. Valkoisilla 

oli punaisten joukoista välillä tarkem-
pi tilannekuva kuin punaisten omalla 
johdolla.

Pieniltä päällekkäisyyksiltä ei ole 
voitu kokonaan välttyä, kun kirja on 
toimitettu monien asiantuntijoiden ar-
tikkeleista. Lisämausteena on joukko 
mielenkiintoisia karttoja, dokumenttiko-
pioita ja valokuvia. Henkilöhakemistoa 
ei ole, mutta kirjallisuusluettelon avulla 
lukija voi etsiä lisätietoja kirjan aiheista. 

Seppo Simola

Julkaistu Reserviläinen-lehdessä
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JP27:n hallitus tarkasti Karjalan prikaatin
P27:n perinneyhdistyksen hallitus te-
ki ”tarkastusmatkan” Kaakonkulmal-
le, Vekarajärvelle Karjalan prikaatiin. 
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Pasi Välimäki oli kutsunut hallituksen 
vieraakseen ja kokoustamaan.

Varuskuntavierailuun kuuluu ta-
vanomaisesti ruokailu. Nyt saimme 
elää herroiksi ja syödä esikunnan ra-
vintolassa Papulassa mikä nimi tulee 
prikaatin syntysijoilta Viipurissa. Pasi 
sanoi, että tämä on työlounas (hänelle 
itselleen), kun hän ateriaan aikana 
esitteli meille prikaatinsa tavanomai-
sen kalvosulkeisen muodossa.

Hallituksen kokouksen jälkeen 
meidät pakattiin kahteen kaappiau-
toon ja lähdettiin Pahkajärven har-
joitusalueelle katsomaan meneillään 
olleita taisteluammuntoja. Paikka oli 
tuttu mukana olleille vaari-ikäisille 
Kyösti Vuontelalle, Kari Talvitielle ja 
allekirjoittaneelle, jotka kaikki olivat 
harjoittanet alueella reipasta sotila-
sulkoilua ja -liikuntaa 1960-luvulla. 
Maastossa, missä ammuntaa seu-
rasimme, Kari kertoi varusmiehille, 
kuinka hän oli  silloin johtanut  tuolla 
samalla paikalla krh-ammuntaa.

Pahkajärvellä Rasian maastossa. Kapteeni kertoo: käteni osoittamassa suunnassa. 
Turistit vasemmalta Helena Miettinen, Tero Kinnarinen ja Brage Forssten

Kaakonkulma

Luokkakuva panssarihallin nurkalla: Henkilöt vasemmalta Tero Kinnarinen, vääpeli 
Marko Virtanen, majuri Mikko Nenonen, Kari Talvitie, Jukka Knuuti, Arno Hakkarai
nen, Kyösti Vuontela, Tiina Kiiski, Brage Fossten, Helena Miettinen ja Pasi Välimäki.

Prikaatinkomentajalla on käytettävissä 
erilaisia ajoneuvoja.

Nyt Rasianmäessä ammuttiin ryh-
män puolustusammunta, joka aloi-
tettiin hyökkäämällä omiin asemiin 
ja lyömällä niihin tunkeutunut vihol-
linen. Tämän jälkeen käytiin kiivas 
puolustustaistelu jalkaväen aseilla.

Maastosta palattua päästiin pans-
sarivaunuhalliin, jossa saimme Pasin 
lupauksen mukaan koskea elävää 

panssarivaunua. Hallissa oli vilkasta 
touhua, kun Niinisalon ampumalei-
riltä palanneet vaunumiehistöt huol-
sivat ajokkejaan.

Hallituksen arvion mukaan kaikki 
asiat Karjalan prikaatissa olivat kun-
nossa.

Jatkakaa, herra prikaatikenraali.
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JP27:n HelsinkiUusimaan osasto retkeili 
Upinniemen nykyisyydessä ja Porkkalan 
historiassa
Upinniemen varuskunta, sen me-
rikappeli (ainoa varuskuntakirkko 
Suomessa), Suomen meripuolustus 
ja laivasto, Aleksis Kiven mahdolli-
nen aatelinen isä, Porkkalan vuokra-
ajan niin aineelliset kuin inhimilliset 
muistot. Kaikki nämä loistavasti 
kerrottuina tarjosivat JP27 Helsinki-
Uusimaan osastolle upean annin sen 
kotiseuturetkellä Kirkkonummella 
ja Siuntiossa 27. huhtikuuta (huom. 
27. päivä). Kun ilmakin oli kaunis ja 
keväisen lämmin ei ollut yllätys, että 
järjestäjien toivoma palaute on vähin-
täänkin ylistävä. Meitä oli mukana 29 
iloista retkeläistä.

Meitä tervehti kirkonkellon lyönti, 
kun astuimme bussista Upinniemen 
varuskuntakirkon edessä. Kirkon-
kellon tarinan kuulimme pian soti-
laspastori Henri Kivijärveltä, mutta 
kuulimme paljon muutakin. Kuten 
sen, että Kivijärvi on toisen polven 
sotilaspastori Merikappelissa. Hänen 
isänsä hoiti virkaa 1973-80.

Kappeli on ainoa varuskuntakirkko 
Suomessa. Kuten meren henkeen so-
pii, sen muodot perustuvat kolmioon, 
koska kappelin suunnitellut arkkitehti 
Mikko Heliövaara piti rakennuksen 
ideana purjevenettä.

Niin rauhan tyyssija kuin kappeli 
onkin, on se saanut laivan suipon 
muodon mukaan keulatykin. Se ei 
kuitenkaan ole sen sotaisempi kuin 
videotykki, kun kappelista on tehty 
monitoimitila; se toimii myös ope-
tustilana.

Niin ja se kirkonkellon tarina. Kello 
on alun perin ollut Suursaaressa su-
mukellona. Sodan jälkeen se päätyi 
monien vaiheiden jälkeen Upinnie-
meen.

Kappelin etuosaa hallitseva  kirkko-
laiva on Suomen Joutsenen pienois-
malli. Mitoiltaan se ole aivan pieni: 
pituus on 274 cm ja painoakin 140 

Hki-Uusimaa retki

kiloa. Kun kirkkolaiva luovutettiin 
kappelille elokuussa 1974, oli paikal-
le kutsuttu kaikki aluksella palvelleet 
veteraanit. Heistä yksi oli piispa Erkki 
Kansanaho, joka piti tilaisuudessa 
hartauspuheen.

Kappelissa on toinenkin esine, joka 
liittyy Kansanahoon. Suomen joutse-
nen maailmanympäripurjehduksella 
helmikuussa 1938 matruusi putosi 
mastosta ja kuoli. Kansanaho siunasi 
hänet haudan lepoon mereen seuraa-
vana päivän. Hautajaisin tarvittava 
pieni lapio oli valmistettu edellisenä 
yönä. Nyt tuolla samalla lapiolla pap-
pi tekee Merikappelissa ristin arkulle:  
maasta ole sinä tullut…

Kappelin Pyhän Nikolauksen iko-
nin lahjoitti erään varusmiehen äiti. 
”Haluaisin lahjoittaa tämän Merikap-
pelille, poikani asepalvelus meni niin 
hyvin täällä. Poika oli sotasaamassa 

Retkeläiset ryhmäkuvassa Upinniemen Merikappelin kellotapulin edessä. Kirkon 
suunnittelun ideana oli purje, sillä kirkon piirtänyt arkkitehti Mikko Heliövaara tuli 
paikalle ensi kertaa purjeveneellä.

Eipä tuotakaan tiedetty: merimiesten 
lasten kastemaljana toimii ylösalaisin 
käännetty laivakello, kertoo sotilaspas
tori Henri Kivijärvi.
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alikersanttina ja minä äitinä luulin al-
kuun, ettei palveluksesta tule yhtään 
mitään. Nyt minä olen sen verran 
kiitollinen, että haluisin lahjoittaa 
tämän ikonin Merikappeliin.”

Kannettavasta harmonista Kivijärvi 
kertoi: täällä oli kolme epäkuntoista 
harmonia. Kun palvelukseen urku-
alan ammattimies, sanoin, että hän 
saa harmoneista kaksi, jos korjaa 
yhden toimintakuntoiseksi. Ja näin 
tapahtui.

Oma tarinansa oli miten kappeli 
sai Mannerheimin Suomen äideille 
antaman päiväkäskyn. Kun Kivijärvi 
kuuli, että Männistön seurakunnan 
kirkko Kuopiossa lopettaa toimintan-
sa ja päiväkäsky jäisi vaille ripustus-
seinää.  Kun tulin autolla Kuopiosta, 
toin päiväkäskyn suoraan tänne kap-
peliin. Seinässä sattui olemaan naula, 
ripustin päiväkäskyn siihen ja siinä se 
siitä lähtien ollut.

Ehtoollisastiat taas oli lahjoitettu 
jatkosodan aikana uskonveljille Itä-
Karjalassa, mutta tuotu sieltä Suo-
meen. Amiraali Nelsonin muotoku-
valla oli silläkin oma tarinanansa.  

Sukellusveneet liian kalliita

Komentaja Jukka Mustola kertoi ret-
keläiselle Suomen meripuolustuksen 
strategiaa. Suomi on itse asiassa saari, 
sillä yli 80 kaikesta ulkomaankaupas-
ta tapahtuu meritse. Ja sen turvaa-

miseksi tarvitaan merivoimia, jotka 
ovat kohta saamassa laivue 2020:n, 
neljä korvettia. Niiden koosta kertoo 
jotain vertaus pitkään merivoimen 
suurimpaan alukseen miinalaiva Poh-
janmaan. Sen pituus oli 60 metriä, 
korvettien 110 metriä.

Helsingin edustalla Kuivasaaressa 
on kahdella 305 mm:n putkella  va-
rustettu tykkitorni. Sillä on ammuttu 
mm. itsenäisyyden 100-vuotispäivä-
nä vesilaukaus, jonka ääni on sama 
kuin jos putkesta lähtisi oikea 500 
kiloa painava kranaatti. 300-milli-
nen Obuhov ampuu nyt viimeisen 
laukauksensa äitienpäivänä 12,. 
toukokuuta kello kahdeksan aamulla.

Kertoipa Jukka senkin monia kiin-
nostava asian, miksei meillä ole su-
kellusveneistä, kuten vielä 1930-lu-
vulla. Ne ovat yksinkertaisesti liian 
kalliita.

Armeija marssii tunnetusti vatsal-
laan ja ruokaa tarvitsevat myös si-
viilit, vaikka ovat vain käymäseltään 
varuskunnassa. Retkeläiset pääsivät 
varuskuntaravintola Ankkurin linjas-
tolta ruokaa ottaessaan todeta, kuinka 
monipuolisesti varusmies nykyään 
syö. Kasvispäivä ei ole oikein varus-
miehille napannut, kertoi Mustola. 
He äänestävät jaloillaan ja menevät 
ruokailun jälkeen syömään pitsaa 
sotilaskotiin.

Niin ja olihan ohjelmassa sotilasko-
tikin. Sen kahvit ja munkit oli nautittu 
heti retken alkajaisiksi. Eikä yhtään 
haitannut, ettei ollut  gluteenittomia 
munkkeja, kun erässä palautteessa 
todettiin.

Ruokailun jälkeen pakkauduttiin 
bussiin ja ajettiin sotasatamaan, missä 
merivoimien alukset olivat monipuo-
lisesti edustettuna. Ja sattui siellä ole-
maan myös merivartioston ulkovar-
tiolaiva. Ammattitaidolla Jukka esitteli 
alukset vaikka onkin rantapyssymies.

Kelirikko on vielä olemassa

Seuraavan retkikohteeseen siirryttiin 
Kirkkonummen ja Siuntion sivuteitä 
pitkin. Siellä tavattiin liikennemerkki, 
joka oli takavuosina hyvin yleinen 
Suomessa: kelirikko. Bussinkuljetta-
ja tuntui epäröivän routavaurioista 
varoitetulle tielle. Hän rohkaisi mie-
lensä ja päästiin perille Sjundbyyn 
1500-luvulta peräisin olevaan kar-
tanoon.

Perillä Sjunbyyn kartanossa meitä 
odotti aivan erinomainen opas Berndt 
Gottberg. Hänen tarinoissaan käytiin 
läpi kartanon alkuhistoriaa. Talo oli 
suunniteltu toimimaan linnoituksena.  
Alakerran vaakunoissa olivat edus-
tettuina jokseenkin kaikki Suomessa 
asuneet aatelissuvut. Oli Hästesko, 
Tott, Sparre, von Löve, Ståhlhanske, 
Krebs ja viimeksi Adlercreutz, johon 
kaukaisesti liittyy myös nykyinen  
Rkp:n kansanedustaja Anders Ad-
lercreutz.

Ikonin kirkolle maalasi ja lahjoitti äiti, 
joka oli kiitollinen poikansa hyvin su
juneesta varusmiespalvelusta Upin
niemessä.

Kotiinviemisiksi saivat puheenjohtaja 
Pekka Sillanpää ja Parolen päätoimit
taja Merikappelikirjan.

Komentaja Jukka Mustola (JP27:n 
HelsinkiUusimaan hallituksen jäsen) 
kertoo Upinniemen varuskunnasta ja 
merivoimista.

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Hki-Uusimaa retki
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Kartanon toinen kerros oli fiinimpi 
ja edusti uudempaa aikaa. Saimme 
kuulla kulttuurihistoriaa laajalla 
skaalalla. Mitä varten vanhojen pei-
lien lasi oli kaksiosainen? Verotuksen 
takia. Mitä isompi ruutu, sitä korke-
ampi vero. Siksi peliin kannatti panna 
kaksiosainen lasi. Ja veroja maksettiin 
myös savupiippujen ja ikkunoiden 
luvun mukaan.

Gottberg kehotti katsomaan tark-
kaan muotokuvien joukossa Henrik 
Adlercreutzia 1800-luvulta. Kun seu-
raavan kerran olette Rautatientorilla, 
katsokaa Väinö Aaltosen tekemää 
Aleksis Kiven patsasta. Kivi muistut-
taa kovasti Adlercreutzia.  Naisihmi-
nen nimeltä  Charlotta Lönnqvist oli 
aikaansaapa ja järjesteli mm. juhlia 
Alercreutzille. Lisäksi  Gottberg oli 
sitä mieltä, että Charlotta Lönnqvist, 
joka huolehti Aleksis Kivestä tämän 
viimeisinä aikoina, oli tämän äiti. 
(Vain kolme viikkoa retkemme jäl-
keen julkaistiin tieto Stenvallin ja 
Adlercreuzin sukujen DNA-testistä. 
Aleksis Kivi ei ollut sukua Adlercreu-
zeille).

Salongin monta metriä pitkällä 
haalealla sohvalla oli monta tarinaa. 
Se esiintyy Helena Scherfbeckin tau-
lussa ”Tyttö ja sohva”. Sitten opas 
nosti sohvan istuintyynyä. Ja nyt oltiin 
Porkkalan vuoka-ajassa. Kun talo piti 
tyhjentää neuvostoliittolaisten tieltä, 

Muun historian lisäksi törmättiin meil
le vanhempien nuoruudesta tuttuun 
kelirikkomerkkiin.  

Sjundbyn 1500luvulta peräisin olevan kartanon saloihin ja tarinoihin meitä opas
ti erinomaisen elävästi Berndt Gottberg.

Tämän kristallikruunun loisteessa on ollut ainoa Suomessa syntynyt kuningatar, 
Erik XIV:n puoliso Kaarina Maununtytär, kertoi Gottberg.

Hki-Uusimaa retki

Jatkuu edelliseltä sivulta. ei sohva mahtunut alas mutkikkaasta 
portaikosta. Sohva sahattiin useaan 
palaan ja saatiin käyttökelpoiseksi 
tekemällä sohvaan lisäjalkoja.

Sjundbyyn linnasta  siirryttiin lä-
hemmäs nykyaikaa, Porkkalan vuok-
ra-aikaa, mitä Gottberg esitteli De-
gerbyssä Igor-museossaan. Näytteillä 



PAROLE  2• 2019   35

Sjunbyn kartanon sohva nyt ja sellaisena, miksi sen maalasi Helena Scherfbeck taulussaan tyttö ja sohva.

Vuokralaisten 1956 Sjunbyn navetan päätyyn jättämät terveiset ovat haalistuneet.

Berndt Gottbergin Porkkalakuvausta Igormuseossa tehostivat kaasunsuojelu
asuiset entiset vuokralaiset.

oli kalustoa alkaen maastoautosta 
sivuvaunulliseen moottoripyörään ja 
tietysti aseisiin. Ja olipa yhdessä nur-
kassa jopa suihkuhävittäjä MiG 15:n 
sivuperäsin Esineistöä tärkeämpää 
olivat kuitenkin Gottbergin tarinat. 
Samaan aikaan Lena Selen tarjoili 
kahvia ja pullaa toisessa rakennukses-
sa, joka oli ollut aikanaan Degerbyn 
pienen kunnan valtuustosali. 

Selen kertoi Porkkalassa aikanaan 
asuneista venäläisistä, jotka käyvät 
museossa ja etsimässä entisiä asuin-
sijojaan. Ensin tuli entisiä upseereja, 
mutta nykyisin enemmän sellaisia, 
jotka olivat olleet lapsia asuessaan 
Porkkalassa. Heillä on myönteisiä 
muistoja ihanista ajoista Porkkalassa.

Museon jälkeen tehtiin vielä maas-
tokierros. Käytiin katsomassa Dege-
rön peltoaukean reunassa kantalin-
noitetun tykkibunkkerin jäänteitä. 
Mutta ei kierros vielä tähänkään jää-
nyt. Gottberg johdatti meidän vanhan 
nupukivien Kabanovintien varteen 
katsomaan viimeisintä vuokra-ajalta 
jäljellä olevaa rautaista kunniaport-
tia. Hitsaus oli Gottbergin mukaan 
sellaista, ettei sillä hitsarin papereita 
Suomessa heltiäisi.

Kunniaportti olisikin sopiva päätös 
kierrokselle, josta Pekka Sllanpää ja 
co. ansaitsevat kolme pistettä ja pa-
pukaijamerkin.

TEKSTI JA KUVAT: Jukka Knuuti

Hki-Uusimaa retki
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Porkkala

Vahva sotilastukikohta tykinkantaman
päässä Helsingin  ydinkeskustasta
Kesällä 1941 syttynyt jatkosotamme 
oli Ylipäällikön 1. päiväkäskyn mu-
kaan talvisotamme jatkosota. Yksi 
talvisodan keskeisistä syistä, kysymys 
Itämeren herruudesta ja Leningradin 
turvallisuudesta sekä sen vapaasta 
meriyhteydestä vaikutti jatkosodan 
päättyessä edelleen ratkaisevasti 
rauhan ehtoihimme syksyllä 1944. 
Sota Neuvostoliiton ja Saksan välillä 
jatkui. Yksi merkittävä ero talviso-
dan jälkeiseen tilanteeseen oli se, 
että Hankoniemen sijaan Neuvos-
toliitto vaati ja sai vuokralle sotilas-
tukikohdakseen Porkkalanniemen. 
Vuokra-alue käsitti Porkkalan ja 
Obbnäsin niemet, niiden edustalla 
olleen saariston sekä mantereella 
Degerbyn kunnan sekä osia Espoon, 
Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon 
kunnista.

Puna-armeijan, äskeisen viholli-
sen asettuminen tukikohtaan aivan 
pääkaupungin tuntumaan aikaansai 
tietysti vaaralliseksi koetun tilanteen 
Suomessa. Vahva sotilastukikohta 
vain 20-30 km:n päässä pääkaupun-
gista ja Suomen valtionhallinnosta 
oli osaltaan tarkoitettu varmistamaan, 
että Suomi pitäisi aidosti kiinni sovi-
tusta rauhasta. Miehitysuhka oli siis 
koko ajan olemassa, jos Suomessa 
tapahtuisi jotain neuvostovastaisia 
provokaatioita tai rauhan ehtoja ei 
noudatettaisi!

Porkkalan vuokra-alueesta tuli 
hermeettisesti suljettu sotilasalue ja 
-yhteisö. Neuvostoviranomaiset sal-
livat rautatieliikenteen vuokra-alueen 
läpi vasta marraskuussa 1947. Mutta 
eivät suinkaan ilman erikoisjärjeste-
lyjä! Suomalaiset junat, siis nykyisellä 
Helsingin-Turun rantaradalla Helsin-
gistä länteen ja Karjaalta itään, varus-
tettiin ennen vuokra-aluetta ikkuna-
luukuilla, ja jokaisessa vaunussa oli 
aseistettu neuvostoliittolainen vartija.

Neuvostoaikana tällaisia riemuportteja on Porkkalan alueella runsaasti.

Kirkkonummen asema on saanut  
uuden nimikyltin kyyrillisillä  
kirjaimilla.

Porkkalan miehityksenä oli Itäme-
ren laivaston matruuseista koostuva 
noin divisioonan vahvuinen jalka-
väki, joitakin erillisiä pataljoonia, 
voimakas rannikkotykistö, lentotu-
kikohta koneineen, laivasto-osasto, 
rajavartijoita, poliittisia elimiä sekä 
huomattava määrä siviilejä tukikoh-
dan erilaisissa ylläpitotehtävissä. 
Neuvostoliiton turvallisuusjoukkoi-
hin kuulunut rajavartio-osasto vartioi 
vuokra-alueen rajaa. Porkkalaan ra-
kennettiin melkoinen määrä erilaisia 
ja -tasoisia linnoituslaitteita alueen 
puolustamista varten. Ne olisivat 
toimineet tarpeen vaatiessa myös 
hyökkäyksen lähtöalueina.

Asiakirja Porkkalan vuokra-alueen 
palauttamisesta ennenaikaisesti al-
lekirjoitettiin 19.9.1955. Strateginen 
tilanne Itämerellä ja Suomenlahdella 
oli perusteellisesti muuttunut sekä po-
liittisesti että sotilaallisesti, joten Neu-
vostoliitto katsoi voivansa luopua alu-



PAROLE  2• 2019   37

Porkkala

Juna on lähdössä ”maailman pisim
pään tunneliin”. Porkkalan läpi kulke
neiden junien ikkunat peitettiin.

eesta ja tällä tavalla osoittaa halunsa 
rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. Se 
pääsi näin eroon tarpeettomaksi käy-
neestä tukikohdasta, josta oli myös 
muodostunut sille taloudellisestikin 
raskas kiviriippa.

Rajapuomit avattiin 26.1.1956 kel-
lo 15.00 Espoossa Jorvaksen sillalla. 
Kaksi päivää myöhemmin päästettiin 
ensimmäiset lehdistön ja radion toi-
mittajat tutustumaan alueeseen. Hel-
mikuun 4. päivänä pääsivät entiset 
porkkalalaiset katsomaan kotejaan. 
Samoihin aikoihin saapuivat Pork-
kalaan myös ensimmäiset hallinnon 
vaatimat virkamiehet. Porkkala oli nyt 
jälleen osa Suomea, joskin surkeassa 
kunnossa.

TEKSTI: Göran Lindgren

Kirjoittaja on Senioriupseerien Ker-
hon jäsen, KTM, ylil res, sotahisto-
rian harrastajatutkija ja opas sota-
historiallisilla retkillä. Hän kutsuu 
asiasta kiinnostuneita mukaan näille 
”unohtuneille” vuokra-alueillemme 
suuntautuvalle retkelle 7.-8.9.2019. 
Retkestä lisää tässä lehdessä julkais-
tussa ilmoituksessa ja Vihdin Liiken-
teen sivustoilla www.vihdinliikenne.
fi/sotahistorian matkat.

Kirjallisuutta

Marttyyreita ja sankarivainajia

Itsensä uhraaminen oman maansa 
puolesta tuntuu nykypäivänä oudolta. 
Mielenkiintoista on, että kahden eh-
kä tunnetuimman marttyyrin, Eugen 
Schaumanin ja Bobi Sivenin uhrin taus-
talla olivat myös henkilökohtaiset syyt. 
Uhrikäsite koski kaikkia vapaussodan 
kaatuneita. Esille nostettiin kuitenkin 
joitakin yksilöitä, esim. Onni Kokko.

Punaisella puolella pidettiin kaatu-
neita myös jonkin suuremman aatteen 
uhreina, mutta heidän muistamisensa 
tapahtui vain omien joukossa. Julkinen 
muistaminen tuli vasta sotien jälkeen.

Myös talvisodan aikana puhuttiin 
uhrikuolemista, mutta silloin ei enää 
nostettu esille yksilöitä. Jatkosodan 
asemasodan aikana sankarikuolema 
arkipäiväistyi. Yhteisen uhrin sijasta 
korostettiin läheisten menetyksiä. San-

Suomalaisen kuoleman 
historia
Toim. Ilona Pajari, Jussi Jalonen, 
Riikka Miettinen, Kirsi Kanerva

415 sivua, Gaudeamus 2019

karivainajan äideistä tuli uhrin antajia 
jopa sotaleskien kustannuksella. Man-
nerheimin Suomen äideille myöntämä 
vapaudenristi on nähtävillä lähes jokai-
sessa maamme kirkossa. 

Jatkosodan aikana kaatuneista mart-
tyyrimyyttiä yritettiin muodostaa ai-
noastaan sodan alussa kaatuneen 
kirkkoherran ja kansanedustajan Väinö 
Havaksen ympärille. Elokuva Kirkastettu 
sydän toi hänen tarinansa koko kansan 
tietoisuuteen. Lestadiolainen perhe ei 
kuitenkaan hyväksynyt uskonnollisuu-
den hälventämistä.

Tämä teos avaa mielenkiintoisia 
näkökulmia suomalaiseen kuolemaan 
kautta aikojen.

Pasi Pulju
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Tykistön eriskummallisuuksia – jättimäinen 
sulttaanin tykki

Perimätiedon mukaan sulttaani Mu-
hamed II (1451–1481) teetätti kaksi, 
erään lähteen mukaan kolme, val-
taisaa kammiotykkiä vuonna 1454. 
Tykeillä tulitettiin Byzantiumia eli 
myöhemmin tunnettua Konstantino-
polia eli nykyistä Istanbulia, jonka 
valtiaaksi hän palavasti halusi. Tykit 
olivat tyylipuhtaita aikansa edustajia, 
kammioaseita, joissa panoskammio 
oli erillinen ja tykkiä ampumakun-
toon laitettaessa se ruutipanoksineen 
kierrettiin kangilla kiinni varsinaiseen 
putkiosaan. 

Tässä rakenteessa ei ollut mitään 
outoa, kammioaseet olivat tuiki ta-
vallisia tuolloin. Erikoiseksi aseen 
tekee sen mahtavuus: kokonaispituus 
kammio mukaan luettuna oli 518 cm, 
putken väljyys 63,5 cm ja erillisen 
kammion paino 8 tonnia, ja saman 
verran painoi varsinainen putkiosa. 
Oli siinä jyhkeyttä kerrakseen. Prons-
sivalua kaikki tyynni. Putken suuhun 
valettiin arabiankielinen teksti, jossa 
mainittiin muun muassa tekijäkin, Ali 
Munir, samoin kerrottiin aseen omis-
tajan olevan Sultan Mohamed Khan, 
Muradin pojan. Valuvuodeksi ilmoi-
tettiin sikäläisen ajanlaskun mukaan 
vuosi 868 eli oman kalenterimme 
mukaan 1464.

Hirviön ammuksina käytettiin 300 
kilon painoisia kiviprojektiileja. Sult-
taani yhdessä valajan kanssa katsoi, 
että moisella möhkäleellä valloitetta-
van kaupungin muurit oli murretta-
vissa. Tykkien valmistuttua sulttaanin 
tykit kuljetettiin taistelukentälle Adri-
anopelista. Matkaa oli taivallettavana 
noin 300 kilometriä. Kuljetus vei 
aikaa yli kolmen kuukautta. Tallentei-
den mukaan yhden tykin kiskomiseen 
tarvittiin 64 härkää. 

Tämä tykki on nähtävissä Lontoon Towerin museossa. Putken suussa on sulttaani 
Mohamed Khanin ja tykin valajan Ali Munirin nimet. Sultaanin tykillä ammuttiin 
vielä 1860luvulla Dardanellien Chanakin linnoituksessa. Tykin laukauksilla onnis
tuttiin upottamaan muutamia englantilaisten sotaaluksia. (Tower)

Sotareportaasia vuodelta 1453. Erikokoisen tykit asemissaan.

Sulttaanin tykki
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Sulttaani Muhammed II:n jättimäinen 
bombardi, joka on valettu vuonna 
1464. Tykki on ns. kammioase, jonka 
erillinen panoskammio liitettiin put
keen kierteellä. Putken suussa on teks
ti, jossa ilmoitetaan sultaanin nimen 
lisäksi myös valajaksi Munir Ali sekä 
valuvuodeksi 868 (1464). (Tower/JP)

Mika Waltari kertoo tykeistä Johannes Angeloksessa

Mika Waltarin kirjoittamassa romaanissa Johannes Angelos on kuvaus jättityk-
kien käytöstä Konstantinopolin valloituksessa 1453.

Kuvauksen mukaan isoja tykkejä oli kolme. Kahden tykin ammukset olivat 
niin suuria, että ne ulottuvat miehen polven yläpuolelle.

Yksi tykki oli muita isompi: ”Orbanin valama tykki oli vielä kaksi kertaa isompi 
sulttaanin muita suuria tykkejä.  Sen kiviluodit ulottuvat miehen vyötäröön asti.”

Sitten kuvaus tykin laukauksesta: ”Sitten leimahti ja jyrähti hirvittävintä sala-
maa pahemmin. Muuri järkähti kuin maanjäristyksessä.” ”Suunnaton kiviluoti 
oli painostaan huolimatta pystynyt iskemään vain pienen huoneen kokoisen 
kolon muuriin särkyen samalla tuhansiksi pirstaleiksi. Muurin peruksen eivät 
järkkyneet.”

Tykkien tulinopeus oli tiettävästi 
kaksi laukausta vuorokaudessa. Jokai-
sen laukauksen jälkeen putki öljyttiin 
huolellisesti, mikä lienee ensimmäi-
nen nykyaikaiseen vivahtava aseen 
huoltomenetelmä. Jätin kantamaksi 
mainittiin 2000 askelta, siis tuon ajan 
aseeksi varsin kohtuullinen mitta. 

Byzantiumin valloituksen jälkeen 
tykit sijoitettiin Kilid-Bahr-nimiseen 
linnoituksen Darnanellien rannikolle. 
Siellä ne vartioivat salmen koskemat-
tomuutta vuodesta toiseen, vuosi-
sadasta toiseen. Nyt seuraa tarinan 
ihmeellisin osa; vuonna 1807 kuusi 
alusta käsittävä brittiläinen laivasto-
osasto Sir John Duckworthin komen-
nossa purjehti Darnanellien salmeen 
tarkoituksella painostaa turkkilaisia. 
Turkkilaiset avasivat tulen vanhoilla 
kiviammuksia sinkoavilla sulttaanin 
tykeillä. Uskomatonta mutta totta: 

sotalaiva ”Activen” kansi lakaistiin 
puhtaaksi yhdellä kivikuulalla, ”Re-
publicin” peräsin tuhoutui ja 28 mies-
tä sai surmansa, ”Royal George” mu-
kanaan 110 sen ajan modernia tykkiä 
tuhoutui ja ”Windsor Castle’n” ruuti-
säiliö räjähti ja 46 miestä kuoli. 343 
vuotta vanhat kammiotykit osoittivat 
voimansa, suorastaan uskomatonta!

Nykyään Lontoon Towerissa on 
nähtävillä yksi sulttaanin tykeistä. 

TEKSTI: Jyri Paulaharju
Tunnettu tykistöasiantuntija, joka on 
kirjoittanut lukuisia tykistöä käsitte-
leviä kirjoja

LÄHDE
H.L Blackmore: The Armouries of the 

Tower of London, London 1976
Kirjoittajan tutustuminen aseeseen 

Towerissa.

Sulttaanin tykki
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Mannerheim

Mannerheim kävi valkeaksi vihasta
Jääkärikonflikti ratkaistiin hyvällä tavalla

Mannerheimin suhde jääkäreihin oli 
jännitteinen. Hän oli vannonut valan 
Nikolai II:lle, ja jääkärien Saksaan 
lähtöä hän oli pitänyt maanpettu-
ruutena. Hän tiesi miesten Saksassa 
omaksuneen paitsi sotilaalliset taidot 
myös saksalaiset asenteet. 

Mannerheimia suututti myös nuor-
ten jääkärien lähtiäisiksi Saksassa 
saamat ikäänsä nähden korkeat so-
tilasarvot – hän kiiruhti ylentämään 
omia ”ryssänupseereitaan”, etteivät 
nämä joutuisi palvelemaan jääkäri-
en alaisina. Eikä armeijakuntaakin 
komentanut rintamakenraali kovin 
paljoa jääkärien johtajantaitoihin 
luottanut. Ja ennen muuta, hän edel-
lytti jääkärien tottelevan häntä kuten 
muutkin.

Epäluulot olivat yhtä vahvat toi-
seenkin suuntaan. Jääkärit eivät yli-
päälliköstään tienneet muuta kuin 
nimen ja sen, että tämä oli taistellut 
samalla rintamalla, mutta vastapuo-
lella. Heitä komentaisi ryssänkenraali 
Mannerheim ja vastapuolta ryssäne-
versti Svetshnikov, sanoivat jotkut 
katkerasti.

 Ei jääkäreille ollut yksinkertaista 
alistua tottelemaan vihollisen armei-
jasta vastikään kotimaahan palan-
nutta tuntematonta kenraalia, joka 
osasi äidinkielensä ruotsin lisäksi 
yhtä hyvin venäjää, mutta ei juuri 
lainkaan suomea. Lyhyen paraatipu-
heensa Mannerheim luki suomeksi, 
mutta huomasivathan kuulijat, ettei 
hän suomea oikeasti osannut – mah-
toiko itse ylipäällikkö olla se kehnoa 
suomea yrittänyt paraatipuhuja, joka 
erään jääkärin muiston mukaan va-
kuutti, kuinka ”Suomi tarvitsi täitä”.  

Eikä jääkäreille ollut mieleen 
sekään, että he havaitsivat Vaasan 
kaduilla kuljeskelevan aseista riisut-
tuja venäläisiä upseereita sekä että 
Mannerheim oli ottanut armeijaan-
sa runsaasti Venäjällä palvelleita; 
Seinäjoen päämajassa puhuttiin Jääkärit olisivat halunneet taistella yhtenä joukkona.

Mannerheim halusi tehdä jääkäreistä 
kouluttajia kouluttamiensa joukkojen 
päällystönä.

enemmän venäjää kuin suomea, oli 
valitettu.  Näitä jääkärit eivät halun-
neet tovereikseen eivätkä ainakaan 
esimiehikseen. Sellainen vastahanka 
ei tietenkään sopinut ylipäällikölle, 
joka tiesi itseäänkin ryssänupseeriksi 
kutsuttavan. 

Jääkärit halusivat sotia omana 
joukkonaan

Jääkärien ja ylipäällikön välillä vallitsi 
suuri näkemysero myös siitä, kuinka 
jääkäreitä käytettäisiin sodassa. Vain 
viikko jääkärien juhlallisen paluun 
jälkeen käytiin rajua vääntöä tulijoi-
den ja ylipäällikön kesken – histori-
ankirjoitus puhuu jääkärikonfliktis-
ta. Jääkärit halusivat jatkaa yhtenä 
joukkona, valikoitujen suojeluskun-
talaisten kärjessä Tamperetta kohti 
ja ratkaista osaamisensa ylivoimalla 
koko sodan.  Asevelvollisina riveihin 
komennetuille amatööreille he eivät 
antaneet kovin suurta arvoa ja vielä 
vähemmän vastassa oleville punaisil-
le.  He olivat kolme vuotta odottaneet 
pääsevänsä vapautustaisteluun. Sotaa 
oli käyty jo runsas kuukausi. Ei heitä 
kiinnostanut ruveta kouluttamaan 
usein vastahakoisia asevelvollisia. 
He halusivat taistella ja ratkaista itse 
sodan, eikä ainakaan antaa kunniaa 
vanhoille Venäjän armeijan upsee-
reille.

Jääkärit katsoivat uhraustensa anta-
van oikeutuksen sanoa, mitä halusivat 
sodassa tehdä. Heidän puhemiehik-
seen valitsemansa kolme majuria sa-

noivat senaatin vt. puheenjohtajalle 
Heikki Renvallille, että ellei vaati-
muksiin suostuta, ”Jääkäripataljoona  
27.  nousee eloon, marssii rintamalle 
ja valtaa Tampereen.” 

Renvallin ei auttanut muu kuin 
esittää uhkavaatimus ylipäällikölle.

Konfliktihan siitä seurasi. Oli tule-
vaisuudelle hyvin tärkeää, miten se 
ratkeaisi.    

Omanarvontuntoinen Mannerheim 
loukkaantui tietenkin jo siitä, että se-
naatin puheenjohtaja, siviilimies, tuli 
hänelle esittämään jääkärien lähetys-
tön ottamista vastaan. Ylipäällikön 



PAROLE  2• 2019   41

Jääkäriluutnantti rintamalla. Aarno Karimon maalaus.

Teksti on osa professori Kari 
Hokkasen esitelmästä, jonka 
hän piti Suuren jääkärivärväyk
sen 100vuotisjuhlaseminaaris
sa Alahärmässä  18.10.2015.

hermot olivat muutenkin kireällä, 
koska hän oli vasta nyt saanut tietää 
saksalaisten kutsumisesta maahan – 
sitä hän ei olisi hyväksynyt. Nyt sak-
salaisten kasvatit pyrkivät antamaan 
hänelle neuvojaan, kuinka sotaa piti 
johtaa. Renvallin kertoman mukaan 
kenraali ”kävi valkeaksi vihasta”.

Tilanne oli kuitenkin sellainen, ettei 
kenraalilla ollut muuta mahdollisuut-
ta kuin ottaa majurit vastaan. Seinäjo-
en asemalla, esikuntajunassa, kohtasi 
maaliskuun 2.päivänä 1918 kaksi 
tahtoa. Ylipäällikkö nieli ylpeytensä 
ja suostui kompromissiin, jonka si-
sältö kuitenkin oli paljon lähempänä 
hänen alkuperäistä suunnitelmaansa. 
Jääkärit puolestaan kokivat ensim-
mäisen kerran kenraalin karisman ja 
tyytyivät sisällölliseen tappioonsa. 
Jo seuraavana päivänä annettiin päi-
väkäsky yhdeksän jääkärirykmen-
tin perustamisesta. Jääkäreistä tuli 
kouluttajia, jotka sitten johtaisivat 
nuorempana päällystönä joukkoja; 
komentajina pysyivät kokeneemmat 
vanhemmat upseerit, jääkärien vaa-
timuksesta myös saksalaisia.

Yhteenotto opetti jääkärit  
kunnioittamaan Mannerheimia 

Mannerheimin suunnitelma oli il-
man muuta parempi kuin jääkärien.   
Vaikka jääkäripataljoona oli iskuvoi-
mainen, ei sillä yksin olisi sotaa voi-
tettu. Kun muistetaan, kuinka tehok-
kaaseen puolustukseen punakaartit 
Tampereella kykenivät, olisi jääkärien 
hyökkäyshenkinen keskittäminen sen 
valtaamiseen voinut maksaa kerta 
kaikkiaan liikaa heidän vertansa.  
Nyt suurhyökkäystä siirrettiin kun-
nes jääkärit olivat ehtineet kouluttaa 
asevelvollisista johtamansa joukot 
– nämä sitten ratkaisivat voiton poh-
joisrintamalla täpärästi ennen kuin 
saksalaisten Itämeren-divisioonan 
maihinnousu ratkaisi sodan Etelä-
Suomessa.

Voidaan sanoa, että jääkärien pa-
luuta seurannut yhteenotto heidän ja 
Mannerheimin välillä, jossa Vaasan 
senaatti toimi eräänlaisena välittäjä-
nä, vahvisti pysyvästi Mannerheimin 
auktoriteetin ylipäällikkönä. Halua 

hänen syrjäyttämisekseen ja korvaa-
misekseen ”kotimaisella” miehellä, 
vaikkapa jääkäri Aarne Sihvolla, oli 
edelleen, mutta yhtään vakavaa yri-
tystä ei tehty. Jääkärit oppivat kunni-
oittamaan Mannerheimia. Tulevissa 
valtiollisissa konflikteissa 1920-lu-
vulla jääkärit ja varsinkin heidän liit-
tonsa olivat näkyvästi Mannerheimin 
tukena. Mannerheim puolestaan oppi 
arvostamaan jääkäreitä. He taistelivat 
vapaussodassa hyvin. Talvi- ja jatko-
sodassa ylipäällikkö uskoi heille mitä 
vaativimpia komentajatehtäviä.

Jääkärihistorian paluuvaihe päät-
tyi Seinäjoen asemalla maaliskuun 
2. päivänä käytyyn tiukkasanaiseen 
keskusteluun. Sen jälkeen Manner-
heim totesi jopa: ”On muitakin kuin 
minä, jotka voivat johtaa sodan on-
nelliseen päätökseen, mutta ilman 
jääkäreitä ei sitä voi tehdä kukaan.”  
Mannerheim ei ollut kompromisseja 
harrastava mies, mutta järkevä hän 
oli. Jääkärien kanssa oli järkevää tai-
pua kompromissiin. 

 Alkoi vapaussodan se vaihe, jos-
sa jääkärit näyttelivät ainakin lähes 
pääosaa. 

Jääkärit ovat luultavasti komein 
esimerkki Suomen historiassa siitä, 
kuinka joskus kannattaa yrittää mah-
dotontakin.

Mannerheim
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Jos haluat jääkärimukin

Sota Suomessa oli 1918 aika yksikertaista:
levittäydyttiin vitjaan ja alettiin ampua 

Sodankäynti oli Suomessa 1918 so-
dassa aika yksikertaista. Teitä pitkin 
partioitiin. Jos vastustajia ilmaantui, 
levittäydyttiin vitjaan ja ryhdyttiin 
ampumaan. Välillä joku lähetettiin 
hakemaan lisää ammuksia ja soppaa. 
Illalla palattiin majoittumaan siihen 
kylään, mistä oli aamulla lähdetty 
liikkeelle sanoi Jukka I. Mattila.

Mattila kertoi Jääkärikerholle johta-
misesta kirjan ”Jääkärit 1918 – Valkoi-
sen armeijan sotilasjohtajat”, jonka 
toisena kirjoittajana hän on ollut. 
Mattila on kauttatieteiden tohtori ja 
kapteeni reservissä.

Johtamiskoulutusta olivat Saksas-
sa saaneet parhaiten koulutukseen 
ensimmäisinä alkuvuodesta 1915 
Lockstedtiin saapuneet Pfadfinderit.

 Taistelut käytiin teiden suunnassa. 
Joskus saatettiin koukata ja yrittää 
saarrostaa vihollista. Mutta eivät tu-
lokset paksussa lumessa kummempia 
ollut, kun ei ollut juuri suksiakaan.

Ei siinä johtamisessa paljon gloo-
riaa ollut, mutta punaisella puolella 
oltiin vielä huonompia, totesi johta-
mista tutkinut Mattila.

– Jotkut valkoisen puolen päällys-
töstä olivat käyneet Suojelukunnan 
päällystökoulun, missä oppineet 
komennot ja ampuneet ehkä yhden 
laukauksen.

– Valkoisella puolella oli paitsi 
jääkäreitä, myös venäläisen sotilas-

Jukka Mattilan kuva johtamisesta 
1918 ei ollut kovin kaksinen. Jääkäreis
tä vain lähinnä Pfadfinderit olivat saa
neet oikeaa johtajakoulutusta. Mutta 
punaiselle puolella olivat asiat vielä 
huonommalla tolalla. Mattila on toi
nen kirjoittaja viime syksynä julkaistus
sa kirjassa ”Jääkärit 1918 – Valkoisen  
armeijan sotilasjohtajat”.

koulutuksen saaneita. Heidän mu-
kanaan valkoisiin joukkoihin saatiin 
sotilaallinen struktuuri, joka punai-
selta puolelta puuttui  Siellä ei osattu 
toimia lainkaan sotilasjoukon tavoin. 
Esimiehiä valittiin huutoäänestyksellä 

ja heitä saatettiin vaihtaa päivittäin.
Tiedustelu perustui siviiliväestöltä 

saatuun informaatioon. He liikkuvat 
linjojen molemmin puolin. Mitä vä-
hiä karttoja oli, ne olivat parhaimmil-
laan turistikarttoja.

Jääkärien suurin ansio oli heidän 
toimeenpanemansa joukkojen jär-
jestelytoimet ja perustaminen, vaikka 
heillä ei ollut siihen koulutusta, sanoi 
Mattila.

– Tykistön toiminnan merkitystä on 
yliarvioitu. Sen merkitys oli lähin-
nä moraalinen ja tykin pelkkä ääni 
saattoi aiheuttaa paniikkia. Osaksi 
sodankäyntiä tykistön käyttö kasvoi 
vasta sodan lopulla. 

– Myös Suomen rintamilla oli tär-
kein ja tehokkain ase konekivääri, 
joka aiheutti suurimman osan tap-
pioista.

Johtajina jääkärit liikkuivat esi-
merkkinä joukkojensa kärjessä ja 
käskivät muita seuraamaan. Tällai-
nen johtamistapa tuotti tappioita. 
Huippu oli Tampereen taistelu. Se oli 
intomielistä, hurmehenkistä hyökkää-
mistä, joka johti mm. 28 jääkäreitä 
kaatumiseen.

TEKSTI ja KUVA: Jukka Knuuti

Jukka Mattila

Voit noutaa sellaisen kansliasta,  
hinta 20 euroa tai tilata suoraan Vaasan 
osastolta sähköpostitse vaasa@jp27.fi 

hinta 20 euroa + postimaksu
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Seppo Kääriäinen ja jääkärilippu
Entinen puolustusministeri  
Seppo Kääriäinen arvostaa jää
kärilippua. Sen saattoi havaita 
27. maaliskuuta hänen haas
tattelustaan MTV:n uutisten 
jälkeen. Isäntä itse, nyt eduskun
nan 32 kansanedustajavuoden 
jälkeen jättäneenä, istui kiikkus
toolissa kotitilansa Kirman lave
assa pirtissä Iisalmen maalais
kunnassa.

Pirtin pitkällä pöydällä on kolme 
isännälle ilmeisen tärkeää esinettä. 
Sukutilaviiri, jääkäripienoislippu ja 
saman kokoinen puolustusministeri-
ön lippu. Sukutilaviiri kertoo KIrman 
tilan olleen saman suvun hallussa 
vuodesta 1733 saakka. Jääkäripie-
noislippu on jääkäriperinneliikkeen 
arvokkain huomionosoitus Sellainen 
luovutettiin Kääriäiselle 20. marras-
kuuta 2014 Ritarihuoneella jääkäri-
liikkeen 100-vuotisjuhlien yhteydes-
sä. Puolustusministeriön pienoislippu 
lienee ministeriön lähtiäislahja Kää-
riäisen vuosien 2004-2007 puolus-
tusministerikauden jälkeen.

Kuuluvat edellä mainitut esineet 
sitten pysyvästi Kirman pirtin pöy-
dälle tai oli ne nostettu näkyville 
tv-haastattelua varten, kertovat mo-
lemmat vaihtoehdot esineitä kohtaan 
tunnetusta arvostuksesta.

Kirman tilan pihaa hallitsee puolus-
tusministerille sopiva laite: kenttätyk-
ki 76 K 02-30.

TEKSTI: Jukka Knuuti Ritarihuoneelle kiitettiin (20.marraskuuta 2014) jääkäriperinneliikkeen tukemises
ta kahta henkilöä jääkäripienoislipun. Sellaisen vastaanottivat entinen puolustus
ministeri Seppo Kääriäinen (vas.)  sekä ulkoasiainneuvos Mikko Jokela.   
Kuva Jorma Ignatius.

Seppo Kääriäinen antoi haastattelun MTV:n uutisille kotitilansa Kirman pirtissä 
27. maaliskuuta. Pöydällä sukuviiri, jääkäripienoislippu sekä puolustusministeriön 
lippu. Kuvakaappaus Kaija Ignatius.

Seppo Kääriäinen
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Turkulaisten jääkäriseminaari reserviläisille ja 
varusmiehille

Nelisenkymmentä nuorta reserviup-
seeria ja varusmiestä oli 20.maalis-
kuuta Turun upseerikerhon kellarihol-
vissa kuuntelemassa hyvää sanaa jää-
käreistä ja jääkäriperinneliikkeestä. 
Turkulaiset olivat puheenjohtajansa 
Kyösti Vuontelan johdolla ryhtyneet 
sanoista tekoihin: Jääkäriperinneliike 
tarvitsee uusia nuoria jäseniä.

Kun aikajärjestyksessä edettiin 
aloittti Sami Sihvo aiheella ”Jääkä-
riliike ja jääkärien elämäntyö puo-
lustuslaitoksen kehittämisessä ja 
sodissamme”

Pertti Laatikainen palautti kuulijat 
nykypäivään kertomalla jääkäripe-
rinteiden vaalimisesta. Hän kertoi 
kuinka kaukaa viisaat jääkärit aikoi-
naan perustivat jääkärisäätiön hal-
linnoimaan Jääkäriliiton omaisuutta. 
JP27:n perinneyhdistys taas syntyi, 
kun jääkäreiden lapsien perustama 
Jääkärinuoret alkoi olla anakronisti-
nen nimi järjestölle, jonka keski-ikä 
alkoi lähestyä 50 vuotta.

Professori Timo Soikkasen esityksen 
ruotsinkielinen otsikko ”Studenterna 
ha haft orätt men fått rätt” tuntui aluk-
si kryptiseltä. Se oli kuitenkin ihan 
suomenkielinen esitelmä Jääkäriliik-
keen unohdetusta tausta-ajattelusta. 
Lause oli jääkäriliikettä vastustaneen 
Emil Schybergsonin toteamus. Joukko 
Suomen itsenäisyyttä suunnitelleita 
opiskelijoita rakenteli teoreettisia 
kaavoja siitä, kuinka Suomi voisi saa-
da itsenäisyyden. Teorian keskeinen 
tekijä oli, että Saksa voittaa suuren 
eurooppalaisen sodan. 1914 Euroop-
pa sai suuren sotansa. Ensin Saksa oli 
voittoisa, mutta lopulta hävisi sodan. 
Vaikka itsenäisyysajattelun perusta, 
Saksana voitto, jäi toteuttamatta, Suo-
mesta tuli itsenäinen. Eli teoria meni 
pieleen, mutta tavoiteltu lopputulos 
saavutettiin.

Seminaarilaisille kerrottiin tietysti 
myös Parolesta.

Konetta viritellään professori Soikka
sen esitystä varten. Soikkanen tarkis
taa, että Kimmo Kiiveri löytää oikean 
tiedoston. Pekka Sillanpää suorittaa 
yleisvalvontaa. Kuva Ilkka Uotila

Turun upseerikerhon kellariholvi loi inspiroivan miljöön nuorelle kuulijakunnalle. 
Mukava väriläikkä olivat laivaston varusmiehet merimiespuvuissaan. Kuva Pekka 
Sillanpää.

Pekka Sillanpää kertoi Reserviläis-
ten yhteistyöstä Suomen ja Saksan 
välillä. Pekka on ollut asiassa hyvin 
aktiivinen ja vetänyt vuosittain reser-
viläisjoukkoa Finnentagin tapahtumi-
en yhteydessä. 

Seminaariset saivat kotiläksyksi 
tutun kirjan ”Jääkäreiden elämäntyö 
itsenäisyyden puolesta” sekä Parolen 
Jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhliin kes-
kittyneen juhlanumeron.

Turun seminaari otti mallia Pekka 
Sillanpään Helsingissä viime syksynä 
järjestämästä tilaisuudesta. Toimi-
minen akateemista reserviupseerien 
johtotehtävissä luo hänelle edellytyk-
set saada paikalla kovasti kaivattuja 
nuoria kuulijoita.

TEKSTI: Jukka Knuuti

Seminaari
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Mark Aretz
Saksan Bundeswehrin eversti (res.)

luennoi Heikkilän kasarmin sotilaskodissa, Rykmentintie 15 Turku
to13.6.2019 klo 14.00 aiheesta

Saksan rautaristi vuodesta 1813 lähtien
Mark Aretz pitää myös lyhyen egoesitelmän ja kertoo kuinka reserviupseerit  
koulutetaan Saksassa sekä edellytyksistä reserviupseerin ylentämiseksi everstiksi  
reservissä

Tilaisuus on kaikille avoin ja Mark Aretzin esityskieli on suomi.

Omakustanteinen kahvitarjoilu
Kutsua esitelmätilaisuudesta saa lähettää eteenpäin mahdollisesti asiasta kiinnostuneille

Järjestäjänä JP 27 Perinneyhdistyksen V-S:n Osasto

Osastot toimivat

Osasto Nimi Puhelin Sähköposti
Etelä-Karjala Ignatius Jorma K.O. 040 503 6499 etela-karjala@jp27.fi
Etelä-Pohjanmaa Passi Juhani 050 322 3469 etela-pohjanmaa@jp27.fi
Helsinki-Uusimaa Sillanpää Pekka 040 749 0666 hki-uusimaa@jp27.fi
Kainuu Kinnarinen Tero 050 496 6456 kainuu@jp27.fi
Kanta-Häme Kiviniemi Pertti 0400 846 956 kanta-hame@jp27.fi
Keski-Suomi Mäntylä Erkki 040 151 3123 keski-suomi@jp27.fi
Kuopio Ryhänen Seppo 050 440 9833 kuopio@jp27.fi
Kymenlaakso Mikkonen Paavo 044 550 9375 kymenlaakso@jp27.fi
Lappi Aherto Markku 0400 823 520 lappi@jp27.fi
Länsi-Pohja Esko Risto 040 501 4131 lansi-pohja@jp27.fi
Oulu Laurinolli Teuvo 040 735 3746 oulu@jp27.fi
Pirkanmaa Tulosmaa Timo 040 744 0565 pirkanmaa@jp27.fi
Päijät-Häme Jouko Pekka 040 516 1018 paijat-hame@jp27.fi
Satakunta Ramstedt Pertti 0500 722 227 satakunta@jp27.fi
Vaasa Forssten Brage 050 599 0269 vaasa@jp27.fi
Varsinais-Suomi Vuontela Kyösti 0500 910 402 varsinais-suomi@jp27.fi

Jäsenten sähköpostiosoitteita pyydetään
Perinneyhdistys on ottanut käyttöön uuden jäsenrekisterin. Uusi rekisteri on nykyaikainen ja monipuolinen työkalu, 
joka mahdollistaa jäsenten paremman ja tehokkaamman palvelemisen mahdollistaen mm. tiedotteiden lähettämisen 
jäsenten sähköpostiin. Jotta rekisteristä saataisiin paras hyöty ja sen tarjoamat työkalut laajasti käyttöön pyydetään 
jäsenistöä lähettämään kansliaan tiedot käytössään olevasta sähköpostiosoitteesta. 

Tiedot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kanslia@jp27.fi, viestin yhteydessä olisi hyvä olla sähkö-
postiosoitteen lisäksi koko nimi ja osoite, jotta sähköpostitieto saadaan kohdennettua oikein.
Jäsenten antamat sähköpostiosoitteet tulevat yksinomaan perinneyhdistyksen omaan käyttöön eikä niitä luovuteta 
ulkopuolisille tahoille.  

Osastojen yhteyshenkilöt

Jääkärikanslia on kesälomalla 17.6.–9.8.2019. Kiireettömät yhteydenotot voi lähettää sähköpostilla kanslia@jp27.fi.  
Sähköposteja ja tilauksia (sähköpostilla tai verkkokaupassa) seurataan loman aikana, mutta käsittelyssä voi olla viivettä.
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Kirjeitä toimitukselle

Jääkärierakko asui 
Jäniskosken alueella

Kiitokset jälleen Parolesta. Saapuneessa 
lehdessä oli Esko Vuorisjärven artikkeli 
Jäniskosken luovutuksesta.

Luovutuksella on mielenkiintoinen 
kytkös jääkäreihin. Ennen luovutusta 
Suomen viranomaiset kävivät alueen lä
pi ja löysivät sieltä yhden asukkaan. Hän 
oli tunnettu pommarijääkäri Vilho Suvi
rinne, joka vietti siellä erakonpäiviään.

Asiasta on kertonut Mikko Uola kir
jassaan Petsamo 19391944.

Esko Vuorisjärveä tämä pieni fakta 
voisi myös kiinnostaa, jos hän ei ole siitä 
aiemmin tietoinen.

Terveisin,
Raimo Rosendahl

 

 

Missä on jääkärieverstiluutnantti Ivar Magnus Lidströmin hauta

Nimeni on Harry Lidström. Kirjoitan 
jonkun sanan setäpuoleni Ivarista, jonka 
viimeistä leposijaa olen etsinyt jo vuosi
kausia ja toivon, että tämä kirjoitus toisi 
minulle uutta intoa Ivarin hautapaikan 
etsinnässä.

Ivar Magnus syntyi Haaparannalla 
16.01.1897 ja oli syntyessään ruotsin 
kansalainen.

Kun hänen isänsä Oskar Magnus 
jäi leskeksi 1900luvun alkupuolella 
päätti hän muuttaa Suomeen ja Ou
luun perustaen sinne makkaratehtaan. 
Ivar kävi sisaruksineen koulua Oulun 
ruotsikielisessä yhteiskoulussa ja yli
oppilas tutkinto oli hänen tähtäimes
sä tuolloin. Mutta kun ensimmäinen 
maailmansota syttyi tunsi abiturientti 

Ivar uuden isänmaansa kutsun ja lähti 
Saksaan helmikuussa 1916 sotilastaito
ja opiskelemaan. Ivar palasi Suomeen 
helmikuussa 1918 valmiina antamaan 
panoksensa Suomelle ja sen vapaudel

le. Hänellä oli lostava sotilasura ja hän 
sai nuorena jääkärikapteenina Suomen 
kansalaisuuden 1921. Suurimman ajan 
armeijassa hän toimi muonituspuolella 
ja ylennyttyään everstiluutnantksi vain 
31v iässä palveli hän Pioneeripataljoo
nan indententtinä Korialla kuolemaansa 
saakka 01.05.1944. Tämä arvostettu mo
nikielinen upseeri perusti mm. Korian 
ampimaseuran v.1925 joka kuulemani 
muukaan toimii edelleen.

Hyvät lehtemme lukijat jos Teillä on 
tietoa Ivari hautapaikasta niin ottakaa 
yhteyttä lehtemme tomitukseen, josta 
saatte tietoni.

Aina Suomen ja sen vapauden puolesta
Res.Ltn Harry Lidström Oulu

 

Jääkärihautamerkki Virossa kaatuneiden 
muistomerkkiin? 

Pekka Kärnä lähetti seuraavanlaisen 
kirjeen: Parolea ym. jääkäriasioista kir
joittavia tahoja seuratessa olen pannut 
merkille JP27 tunnusten kiinnittämiset 
jääkärihaudoille, missä sitten haudat 
kulloinkin ovatkaan. 

Viron Vapaussotaan 1919 osallistu
neita suomalaisia taistelijoita haudat
tiin 16.2.1919 Helsingin vanhan kirkon 
puistoon. Muistomerkissä ei ole JP27 
tunnusta, vaikka haudassa lepää jääkä
riluutnantti Antti Kärnä. 

Eikö voisi ajatella JP27 tunnuksen kiin
nittämistä myös vanhan kirkon puiston 
muistomerkkiin Kärnän nimen perään.

Virossa kaatuneiden muistomerkki 
on ollut viime kuukausina esillä julki
suudessa. Kivipaaden päällä oleva Viron 
vapaudenristi antaa nyt Yrjönkadun 
suuntaan, kun sen pitäisi katsoa Bule
vardin suuntaan. 

Asiat ovat korjaantumassa. Paaden 
asento on määrä kääntää 90 astetta. 

Helsingin Vanhan kirkon puistoon  
on haudattu talvella 1919 31 Viron  
vapaussodassa kaatunutta suoma
laista.

Ja JP27:n HelsinkiUusimaan osasto 
selvittää mahdollisuuksia saada muis
tomerkkiin jääkärihautamerkki.
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Kirjallisuutta

Isänmaan miehet

Tämä teos on Arto Jokisen (1964 – 2015) 
keskeneräiseksi jäänyt, postuumisti 
ilmestynyt, täydennetty väitöskirja. So-
takirjallisuus on ollut aina suomalaisen 
miehen sydäntä lähellä. Talvisodan 
jälkeisiin aikoihin esimerkkinä oli Ru-
nebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden 
ihanteellisen sankarimyyttiin pohjau-
tuva kuvaus uhrautuvista sankareista. 

Vapaussodan ja talvisodan jälkeen 
ensimmäisen kuvaukset sodasta ja sen 
sankareista ilmestyivät joko vielä sodan 
kuluessa tai heti sen jälkeen. Vuoden 
1918 hävinneiden puolen kuvaukset jul-
kaistiin joko pienipainoksisina omakus-
tanteina tai sitten pienten työväen kirja-
painojen huomiotta jääneinä teoksina.

Jatkosodan lopputulos luonnollisesti 
vaikutti siihen, miten sodasta kirjoi-

tettiin. Sodan aikana ilmestyi joko 
isänmaallisia seikkailukirjoja tai sitten 
humoristisia kuvauksia sodasta. He-
ti sodan jälkeen ei sotaa käsitteleviä 
kirjoja juurikaan ilmestynyt. Syynä oli 
ilmeisesti sotaväsymys. Sodan jälkeinen 
poliittinen tilannekin vaikutti siihen, 
että sodasta alettiin kirjoittaa kriittisesti 
sodan johtoa ja sen ja valtiojohdon pää-
töksiä jälkiviisaasti arvostellen. Jälkivii-
sas jermuilu tuli mukaan romaaneihin, 
pääpainon ollessa edelleen miehisissä 
selviytymistarinoissa. Tämä on jatku-
nut 2000-luvulle asti. Taustalla on ollut 
pienen valtion kamppailu ylivoimaa 
vastaan. 

Pasi Pulju

Isänmaan miehet
Arto Jokinen (Toim. Markku 
Soikkeli & Ville Kivimäki)

296 sivua, Vastapaino 2019

Jenkeille vakoillut suomalaismajuri tuomittiin kuolemaan 
mutta armahdettiin

Kuolemaantuomittu
Vakoilija von Hellensin kohtalo 

Seppo Konttinen – Kari Vitie

233 sivua, Otava 2018

Majuri Maximilian von Hellens toimitti 
jatkosodan aikana USAlle tietoja saksa-
laisten joukkojen sijoituksista. Hän jäi 
kiinni,  mutta kuitenkin säilytti henken-
sä, kiitos Yhdysvaltojen ulkoministerin 
Cordell Hullin Helsingin suurlähetystö 
kautta presidentti Risto Rytille lähet-
tämän kirjeen. Rytille kerrottiin, että 
kuolemantuomion täytäntöönpano olisi 
Suomelle vahingollista.

Tekijän motiivit eivät ole yksiselittei-
siä. Hellens oli ystävystynyt jo ennen 
sotia Yhdysvaltojen Helsingissä olevan 
sotilasasiamiehen kanssa. Yhteydenpi-
to muuttui ongelmalliseksi, kun Saksa 
julisti sodan Yhdysvalloille joulukuussa 
1941; Yhdysvallat oli nyt Neuvostoliiton 
liittolainen.

 Ystävyyden lisäksi Hellensin motiivi-
na saattoi olla pätemisen tarve tai myös 

länsimyönteisyys.  Rahaa hän ei saanut, 
joskin korvikeaikana esimerkiksi 12 
kilon kahvilahjoitus oli hyvin arvokas.

Ei Hellens ollut ainoa, joka antoi tie-
toja jenkeille. Mutta hän teki sen omaan 
laskuunsa eikä korkeimman sodanjoh-
don toimeksiannosta.

Kirja antaa kiintoisan vilauksen tuon 
aikaisesta tiedustelusta, kuten sen, että 
tiedustelumme pystyi avaamaan USA:n 
lähetystö salasähkeet, mikä paljasti 
Hellensin.

Kiinnostavaa on, että venäjänkielen 
taitoisen Hellensin palvelut kelpasivat 
sodan jälkeen suomalaisen tiedustelun 
pitäessä silmällä hotelli Tornissa majail-
leen valvontakomissio puuhia.

Seppo Konttinen
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Kirjallisuutta

Lottatytön talvisota Petsamon rintamalla

Lotta Svärd-järjestö oli aikoinaan väki-
lukuun suhteutettuna maailman laajin 
vapaaehtoinen naisten maanpuolus-
tusjärjestö 230 000 jäsenineen. Lotta 
Svärdiin liittyi pikkulottana myös kar-
jalohjalainen Kaija Pesonen. Hänen 
päiväkirjamuistiinpanonsa talvisodan 
Petsamon rintamalta ovat ainutlaatuiset 
nuoren tytön etulinjakokemuksina.

16-vuotiaan tytön päiväkirjamerkin-
töihin perustuu tämä kirjailija Riitta 
Lieden teos. Se sisältää otteita myös 
Osasto Pennasen joukkojen sotapäi-
väkirjoista. Osaston johtajana toimi 
kapteeni Antti Pennanen.  Vanhemmista 
lottatovereistaan pikkulotta kirjoittaa 
erittäin kauniisti. Hyvä kuvitus täyden-
tää lukuelämyksen.

Kirjasta käy ilmi pikkulotan suuri 
isänmaallisuus ja  kunnioitus sekä hor-
jumaton luottamus suomalaista sotilasta 
kohtaan. Suomen kohtaloa Kaija suree 

hiljaisina hetkinä, mutta uskoo Jumalan 
oikeudenmukaisuudessaan pelastavan 
maamme. Tähän pelastukseen tarvittiin 
kyllä sotilailtamme ja lotiltamme järkäh-
tämätöntä taistelutahtoa. 

Aina ei ollut kovia taisteluja tai 
pommituksia, joten jäi aikaa kirjoittaa 
kotiin ja ystäville. Käytiin hiihtämässä 
ja pidettiin jopa lettukestejä. Norjalai-
set ”lotat” vierailivat useasti ja toivat 
mukanaan vaatteita, lääketarpeita ja 
ruokatavaroita. Päiväkirjansa mukaan 
Kaija ei juurikaan pelännyt rintamalla, 
eikä halunnut sieltä pois.

Jatkosodan jälkeen Kaija meni naimi-
siin toisen jalkansa jatkosodassa menet-
täneen sotainvalidin kanssa.  Alkoi uusi 
taistelu, nyt jokapäiväisestä leivästä. 
Vaikeuksia elämässä riitti, mutta kovalla 
sisulla niistä selvittiin. 

Pertti Rampanen

Kaija Pesonen talvisota
Riitta Liede

251 sivua, Minerva 2018

Euroopan vaarillisin mies

SS-kommando  
Otto Scorzeny
Euroopan varallisin mies 

Stuart Smith

510 sivua, Minerva 2018

Todettakoon heti alkuun, ettei Scorze-
nyn kasvojen vasenta puolta hallinnut 
arpi ei tullut sodassa, vaan opiskeluai-
kana  wieniläisessä miekkailukerhossa.

Mutta se himmennä ihmemiehen 
legendaa, sillä sellaisena häntä voi 
pitää. Mies, joka ei ollut käynyt edes 
upseerikoulua, eteni everstiksi, johti 
parhaimmillaan liki divisioonaa ja sai 
Rautaristin ritariristin, joka vertautuu 
meidän Mannerheim-ristiimme. Hän 
sai ristiinsä vielä tammenlehvät henki-
lökohtaisesti Hitleriltä.

Scorzeny tunnetaan ensisijaisesti 
Mussolinin kaappaamisesta tiedustelu-
koneeseen, jolla Mussolini kuljetettiin 
turvaan italialaisesta vuoristohotellista 
syyskuussa 1943. Scorzenyllä  oli mer-
kittävä osuus uhkarohkean operaation 
onnistumiselle. Legendan hänestä teki 
se lisssiludemaisuus, mitä mukana 
olleille valokuvaajille esitti. Pääsynsä 

valokuviin hän varmisti änkeytymällä 
mukaan siihen hentoon Fieseler Storch-
tiedustelukoneeseen. Massiivinen yli-
kuorma asetti pelastetun Mussolinin 
suureen vaaraan.

Mutta se takasi myös Scorzenyn suo-
sion Hitlerin silmissä. Hän sai tehtäväk-
seen erikoisoperaatioiden suunnittelun. 
Jotkut niistä osoittautuivat täydellisiksi 
fiaskoiksi, jotkut onnistuivat, mutta mi-
tään Mussolinin kaappaamiseen verrat-
tavaa ei enää tapahtunut.

Sodan jälkeen hän jatkoi sotilaallisia 
hämärähommia Espanjassa ja pää-
tyi suurliikemieheksi oikeiden mutta 
myös hämäräbisneksien kautta. Hänen 
maineestaan kertoo, ettei hän voinut 
palata Saksaan, eikä hänellä ollut pää-
syä myöskään USA:an, Englantiin ja 
Ranskaan.

Jukka Knuuti
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Kirjallisuutta

Suomen ja Saksan suhteen olivat viileät 1930luvulla

Suomessa varsinkin nuoremman polven 
historiantutkijoilla, mutta myös joillain 
poliitikoilla on käsitys, että Suomi oli 
1930-luvulla hyvin saksalaismielinen 
ja mailla niin tiiviit suhteet, että olivat 
osaltaan syynä talvisodan syntyyn.

Vesa Vares osoittaa hyvin perusteelli-
sesti, kuinka tyhjä tällainen legenda on. 
Yksikään poliittinen suunta ei  missään 
vaiheessa sotien välillä esittänyt että 
Suomen pitäisi liittoutua Saksan kanssa 
tai muutenkaan suuntautua Saksaan.  
Kansallissosialismi oli suomalaisille 
täysin vieras ideologia, jolla puolueista 
vain IKL:ssa oli kannatusta.

Toki tieteen, kulttuurin ja monilla 
ammattialoilla oli kontakteja ja yhteis-
työtä maailman silloin teknisesti ja tie-
teellisesti maailman johtavaan valtioon. 

Mutta tämä kontaktit olivat perinteellisiä 
ja jopa vuosisatoja vanhoja, mutta luon-
nollisesti kaikki täysin epäpoliittisia. 
Jääkäriliikettä ja Saksan apua keväällä 
1918 toki juhlittiin vuosipäivinä, mutta 
varsin maltillisesti.

Suomen ulkopolitiikan tai suoma-
laisen yhteiskunnan leimaaminen ” 
1930-luvulla Hitlerin seuraajaksi” tai 
”fasistiseksi” voi johtua vain tietämättö-
myydestä tai poliittisesta tai muusta tar-
koitushakuisesta missiosta, sanoo Vares.

Vares on tehnyt erittäin perusteellista 
työtä, mikä tulee esille erityisesti siinä 
laajuudessa, jolla hän esittelee Suomen 
lehdistön Saksan liittyvää kirjoittelua.

Jukka Knuuti

Viileää veljeyttä
Suomi ja Saksa 1918-1933

Vesa Vares

544 sivua, Otava 2018

Korkean profiilin ministeri

Puolustuksen paluu 
Jussi Niinistön vartiovuoro 

Jari Korkki

191 sivua, Otava 2018

Puolustusministeri Jussi Niinistön 
toimikaudesta kertova kirja on monella 
tapaa kiinnostava. Niinistö ei tyytynyt 
puolustusministerin perinteiseen, usein 
seremonialliseen rooliin vaan hän nosti 
ministerin profiilin poikkeuksellisen 
korkeaksi. Puolustusasiat – myös reser-
viläisiä koskevat – ovat hänen sydäntään 
lähellä, joten katsomossa hän ei maltta-
nut pysyä. Puolustusministerin tavallista 
aktiivisempaa roolia ei kaikkialla nielty 
kakistelematta, mikä nostaa muisteluksi-
en kiinnostavuutta. Kitkaa oli niin sota-
väen piirissä kuin politiikan kentälläkin.

Kirja on kokeneen politiikan toimitta-
jan Jari Korkin käsialaa. Niinistön oma 
ääni kuuluu runsaissa päiväkirjasitaa-
teissa. Aika rohkeastikin ministeri välillä 
henkilökohtaista päiväkirjaansa avaa. 
Jari Korkki toki silittelee kohdehenkilö-

ään myötäkarvaan mutta mauttomuuk-
siin tai mainospuheeseen hän ei sorru.

Maanpuolustuksen saralla sekä Suo-
men asemassa ja toimintaympäristössä 
on tapahtunut 10–15 vuoden aikana 
hyvin merkittäviä muutoksia. Niiden 
juuret juontavat osin pitkälle ennen 
Niinistön ministerikautta, mutta moni 
asia on kulminoitunut hänen virkakau-
dellaankin kuten meneillään olevat isot 
kalustoinvestoinnit sekä aselakiuudis-
tus. Kirja on mainio kertaus lähivuosien 
tapahtumiin, koska harva tarkastikaan 
asioita seurannut hallitsee kirjassa ker-
rotut pelinavaukset ja yhteistyösuhteet.

Seppo Simola

Julkaistu Reserviläinen-lehdessä
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Kirjallisuutta

Rikolliset ja hallinto yhteistyössä

Antamalla lahjuksen oikealle taholle voi 
saada auton katon asennettavan sinisen 
hälytysvalon. Sellaisia käytävät Venäjän 
kaupungeissa viranomaiset, liikemiehet 
ja gangsterit voidakseen ajaa päin pu-
naisia valoja tai muuten kiertää liiken-
nesääntöjä. Viranomaiset, liikemiehet ja 
gangsterit eivät ole sattumalta samassa 
virkkeessä. he nimittäin toimivat sopivin 
kokoonpanoin yhteistyössä erilaisissa 
tilanteissa.

Venäjän rikolliset ovat pysyneet ajan 
tasalla. Palkkamurhat ovat vähentyneet, 
mutta vastaavasti kyberrikollisuuden pii-
rissä arvioidaan olevan 10 000 – 20 000 
alamaailman jäsentä. Heitä palkataan 
konsultteina tarvittaessa vaikkapa 
sekaantumaan USA:n presidentinvaa-
leihin.

Rikollisten siirtyminen bisnekseen 
on merkinnyt kasvavaa finanssiasian-
tuntijoiden tarvetta, jotka hallinnoivat 
rikollisten rahoja ja hoitelee heidän 
talousrikoksiaan.

Galeotti piirtää synkän kuvan Venä-
jästä. Maassa on aina varastettu ja niin 
tapahtuu edelleen. Korruptiota riittää, 
mutta toisaalta on kasvamassa virka-
miessukupolvi, joka pyrkii toimimaan 
oikein ja ilman lahjuksia.

Venäjä on kuitenkin vielä valovuosien 
päässä oikeusvaltiosta. Kirjaa ei ehkä 
voi suositella herkkähermoisille.

Jukka Knuuti

Voima ja valta
Venäjän mafia Kremlin 
suojeluksessa 

Mark Galeotti

432 sivua, Docendo 2019

Helsingin ilmapuolustuksen ytimessä

Helsingin 
ilmapuolustuksen 
taistelupaikat 1939–1944 

Ahti Lappi

107 sivua, Ilmatorjuntasäätiö 2018

Kotimaan taistelupaikkamatkailijan ei 
välttämättä tarvitse lähteä Raatteen tielle 
tai Ilomantsiin, koska pääkaupunkiseu-
dulta Kehä I:n sisältäkin löytyy monia 
jo unhoon jääneitä kohteita. Ilmator-
juntasäätiö on julkaissut arvostetun 
asiantuntijan, eversti (evp.) Ahti Lapin 
käsikirjoittaman opaskirjan Helsingin 
ilmapuolustuksen taistelupaikoista.

Patterien sijoituspaikkoja esitellään 
kolmisen kymmentä. Monilla paikoilla 
ei ole enää mitään muistuttamassa nii-
den sotaisesta menneisyydestä, mutta 
opaskirjan avulla kohteet heräävät 
eloon. Muistomerkkitykkejäkin löytyy 
muutama ja muistolaattoja useitakin. 

Opaskirja on taskukokoinen, ja tais-
telupaikat esitellään kuvin, kartoin ja 
tekstein. Kirja kertoo myös kalustosta 
sekä niillä saavutetuista voitoista, eikä 
se unohda kaluston käyttäjiäkään. Yksi-
köiden nimet ja tehtävät vaihtuvat taa-
jaan, mutta hyviksi havaitut tuliasemat 
pysyivät. Taittoteknisistä syistä jotkut 
kartat jäävät harmittavasti aukeaman 
keskelle, ja valokuvat ovat varsin pieniä.

Seppo Simola

Julkaistu Reserviläinen-lehdessä



 Hinta
Kortit
Uudistettu jääkärilippu  1,00
Jääkärilippukortti  1,00
Jääkärilippukortti 2-os. + kuori  1,50
Jääkärikunniamerkki  1,00
Jääkärien tulo Vaasaan  1,00
Onnittelukortti jääkärimerkillä + kuori  1,00
Vaasan jääkäripatsas talvikuva  1,00
Vaasan jääkäripatsas talvikuva 2-os. + kuori  1,50
Jääkäriliike 100 vuotta  1,00
Jääkäriliike 100 vuotta 2-os. + kuori  1,50
Pakettikortti jääkärimerkillä  0,50
Rovaniemen jääkäripatsas  0,20
Skangal-Mangal tiellä + kuori  0,50
Suomen Jääkärit  1,00
Vaasan jääkäripatsas  0,20
Wasserturm  0,20
Adressit
Ilman tekstiä 10,00
Kansliasta kirjoitettuna/toimitettuna 12,00
Laajempi tekstaus 13,00
Muut tuotteet
Jääkäriliike 100 v 2014–2018  
postimerkki-arkki (10 kpl)  25,00
Jääkärilippupostimerkki -arkki (10 kpl)  25,00

 Hinta
Jääkärien testamentti Suomen nuorisolle  6,00
Hohenlockstedt 100 v juhlamitali  20,00
Jääkärit DVD – YLE:n draamadokumentti  27,00
Fallna för friheten -medalj 8,50
Jägarens väg 3,00
Jääkärien elämäntyö – Itsenäisyyden  
puolesta, julkaisu (Kielet: suomi, ruotsi,  
saksa, englanti ja latvia)  10,00
Hopeiset 27-kalvosinnapit  150,00
Hopeinen 27-riipus ketjulla  150,00
Hopeinen 27 -kravattineula  150,00
Hopeinen 27-rintakoru  150,00
Kirjeensulkijamerkki, (arkki sis 50 kpl)  2,50
Kynttilä, Jääkärimerkillä  8,00
Puukko Jääkärimerkillä  70,00
Suomen Jääkärien elämäkerrasto,  
I täydennysosa 1957  5,00
Ur Jägarnas levand och gärning  5,00

Vain jäsenille
Perinneyhdistyksen jäsenmerkki  12,00

Erillisillä hakemuksilla myynnissä
Jääkäripienoismerkki 80,00 
Jääkärihautamerkki 80,00

JÄSENPALVELUN MYYTÄVÄT TUOTTEET

Lehti ilmestyy 4 numeroa vuodessa: 
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun alussa. 
Hinta 20 €/vsk  
4 nummer i året, 20 €/årg
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Sisällys



JP27 perinneyhdistyksen puheenjohtaja, Karjalan prikaatin komentaja Pasi Välimäki  
rinnasti sadan vuoden takaiset jääkärit ja tämän päivän Karjalan prikaatin saapumiserän: 
2000 vähän yli kaksikymppistä nuorta kaikista suomalaisen yhteiskunnan eri kerroksista 

ja elämän aloilta. Pääosa toisilleen vieraita mutta joista tulee yhteisten kokemusten ja  
tekemisten kautta aseveljiä.  Sotilaskoulutusta uudessa paikassa - ei vieraalla maalla 

mutta poissa tutusta ympäristöstä.


