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Pääkirjoitus joulukuussa 2019

Jääkärien tarina tuodaan tähän päivään
Ostrobotnialla, jääkäriliikkeen ”syntymäkodissa”, vietettiin
15 marraskuussa jälleen kerran jääkärijuhlaa. Suurteos
Suomen jääkärit – itsenäisyytemme kärkijoukko -kirja oli
valmistunut monivuotisen työn tuloksena. Hitaasti ja sitkeästi, kuten projektin primus motor, kunniapuheenjohtaja
Asko Kilpinen projektia luonnehti. Mukana hankkeessa
ollut myös talkoohenkeä, sillä 20 kirjoittajan joukossa on
mm. neljä jääkärisäätiön hallituksen jäsentä ja joukko
perinneyhdistyksen jäseniä.
Joskus ihmetellään, mitä kertomista jääkäreistä enää
voi olla; kaikkihan tapahtui yli 100 vuotta sitten. Mutta
paljon on jäänyt kertomatta. Jääkärien kertomuksessa
esiintyy edelleen liikaa yleistyksiä ja puolitotuuksia. Vielä jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlien yhteydessä ilmestyi
akateemisten tutkijoiden teoksia, joissa väitettiin jopa
600 jääkärin jääneen pois Vaasaan 25. helmikuuta 1918
saapuneesta paluujoukosta poliittisista syistä. Pitäisi olla
tiedossa jo tähänastisen tiedon valossa, että ”hävikille”
oli hyvin moninaisia syitä. Vajaan 1900 miehen joukko
oli matkan varrella todella harventunut, kun joukosta oli
poistunut miehiä ennen kaikkea terveydellisistä tai kurinpidollisista syistä. Kirjan eräänä päätekijänä ollut Jääkärisäätiön puheenjohtaja Jukka Pennanen muistuttikin kirjan
julkistamistilaisuudessa, että ”hävikki” vastaa varsin hyvin
tämän päivän tilannetta: ikäluokasta varusmiespalveluksen
suorittaa noin 70 prosenttia. Uudessa kirjassa saadaan hyviä vastauksia muihinkin vanhoihin kysymyksiin.
Jääkärien tarina on painottunut tähänastisessa tutkimuksessa jääkäriliikkeen alkuvuosiin, sekä jääkärikoulutukseen
ja vapaussotaan. Nyt jääkärit ja heidän merkityksensä
tuodaan tähän päivään asti.
Parole lainaa kustantajan luvalla professori Henrik
Meinanderin kirjoittamaa kirjan lukua ”Suomen jääkärit:
Vaikutus ja jälkimaailma”, joka tuo jääkäriliikkeen tähän
päivään saakka. Tätä päivä edustaa myös erityisesti kirjan

ulkoasu: rohkea taitto ja kuvien käyttäminen aukeankin
yli levitettyinä.
Kun kirjaa on tehty talkoilla, niin töitä on tarjolla paikallisosastoille myös kirjan toimittamisesta yleisölle. Osastot
voivat myydä nahkaselkäistä kirjaa saaden itselleen tuntuvan vaivan palkan.
		

***

Parolen tämän numero ilmestyy samoihin aikoihin, kun
on tullut kuluneeksi 80 vuotta talvisodan syttymisestä.
Talvisota-teemaa edustaa lehdessä paitsi kansikuva myös
eräät osat sisällöstä. Martti Häikiön teksti kertoo kahdesta talvisodasta. Ensimmäinen sota oli puhtaasti SuomiNeuvostoliitto konflikti. Mutta tilanne muuttui, kun Englanti ja Ranska ryhtyivät puuhaamaan ”apuretkikuntaa”.
Vaikka operaatio olisi aloitettu, se ei olisi tuonut joukkoja
Suomeen. Mutta Stalin olisi kuitenkin joutunut konfliktiin
länttä vastaan, eikä halunnut joutua tässä mielessä Hitlerin
aseveljeksi. Sen vuoksi hän suostui rauhaan.
Eikä Suomi aivan yksi muutenkaan ollut. Ruotsi salli
lähes 10 000 vapaaehtoisen tulla Suomen avuksi. Suurin
merkitys oli Pohjois-Suomeen tulleella ruotsalaisella F19lentoyksiköllä. Sen 12 hävittäjäkonetta edusti tuolloin
kolmannesta Ruotsin ilmavoimien ensilinjan kalustosta.
Syksyn mittaan on ilmestynyt kirjallisuutta, jonka tiedoista on tehty rohkeita johtopäätöksiä, että talvisota olisi ollut
vältettävissä suostumalla Moskovan vaatimuksiin. On totta,
että Moskovan neuvottelussa Suomea kohdeltiin toisin kuin
kolmea Baltian maata. Mutta vaikka kontrafaktuaalinen
historia onkin mielenkiintoista, ei se koskaan voi kertoa
mitään todellista.
Jukka Knuuti
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Jääkärihistoria

Jääkäriliikkeen uusinta juhlaa Ostrobotnialla

Uusi jääkärihistoria esiteltiin satapäiselle
yleisölle
Pitkään ja sitkeästi edennyt työ kirjan Suomen jääkärit – itsenäisyyden kärkijoukko aikaansaamisessa
saavutti maalinsa 15. marraskuuta maalinsa, kun kirja julkistettiin jääkäriliikkeen syntypaikalla,
Helsingin Ostrobotnialla.
Satapäiselle yleisölle kerrottiin, että
588 sivuisen ja kaksi kiloa painavan
kirjan aikaansaamiseksi on tarvittu 20
kirjoittajan vuosien työ. Suurimman
työtaakan oman kirjoitustyönsä lisäksi ovat kantaneet prikaatikenraali Asko Kilpinen ja professori Ohto Manninen, sanoi Jääkärisäätiön puheenjohtaja Jukka Pennanen esitellessään
nyt valmiina olevaa kirjaprojektia.
Jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlien
yhteydessä huomattiin, että on olemassa monenlaista tietoa jääkäreistä, jota ei ole julkaistu tai julkaisu
on tapahtunut hajallaan eikä ole

yleisessä tiedossa. Näin heräsi tarve
kirjoittajaryhmän kokoamiselle ja nyt
ilmestyvän kirjan kirjoittamiselle, sanoi Pennanen.
Kirjassa on yhteensä 16 lukua. Teos
alkaa jääkärien aatepohjasta ja päättyy viimeiseen jääkäriin. Kirjan luvut
kuvaavat jääkäriliikkeen syntyä ja
jääkäreiden saamaa koulutusta, jota
on selvitetty myös osana keisarillisen
Saksan armeijaa.
Teoksen painopiste on nelitahoinen; jääkäriliike ja koulutus, puolustusvoimien kehittäminen, sodan ajat
sekä jääkärien perinne.

Jääkärien tarina on painottunut
aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa, kuten Matti Lauerman laajassa
ja ansiokkaassa JP 27:n historiassa ja
monien muiden tekijöiden julkaisuissa täysin ymmärrettävästi jääkäriliikkeen alkuvuosiin; jääkärikoulutukseen ja vapaussotaan.
Maamme itsenäistymisvaiheeseen
liittyvien ansioiden lisäksi oli jääkärien vaikutus kuitenkin suurin ja
kansamme osalta ratkaiseva sotien
välisenä aikana ja viime sodissamme.
Nämä osat ovatkin yhtenä aihepainopisteenä nyt julkaistavassa kirjassa.

20 kirjoittajasta oli paikalla 13. Kynämiehet vasemmalta Jukka Pennanen, Sami Sihvo, Henrik Meinander, Juuso Welin, Vesa
Määttä, Ohto Manninen, Asko Kilpinen, Vesa Valtonen, Marko Paavilainen, Jarmo Peltola, Timo Sahi, Pekka Kärnä ja Jami Virta.
Kuva Nea Holopainen/Ruotuväki
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Jääkäreistä on paljon kirjoitettu
ja jääkäriliikettä on tutkittu, kuten
esimerkeiksi Mattien Lauerman ja
Lackmannin teokset sekä lukuisat
jääkärien elämänkerrat ja muu jääkärikirjallisuus.
Jääkärien kertomuksessa on kuitenkin liikaakin yleistyksiä ja puolitotuuksia, joita uusi kirjamme pyrkii

omalta osaltaan ja osin uusilla tiedoilla oikaisemaan ja samalla värittämään jääkärien kiinnostavaa ja tärkeää tarinaa edelleen, sanoi Pennanen.
Asko Kilpinen puuttui esittelypuheenvuorossa kerta toisensa jälkeen
esiin tulleisiin väitteisiin, että jopa
500 jääkäriä olisi poliittisista syistä
jäänyt palaamatta Suomeen helmi-

kuussa 1918. Viime vaiheessa noin
100 jääkäriä ei halunnut palata Suomeen pääjoukon mukana.

Valkoiset olisivat voittaneet vapaussodan ilman jääkäreitä, mutta viime
sotien torjuntavoitot tuskin olisivat
olleet mahdollisia ilman heitä, kertoi
mielipiteenään Jukka Pennanen. Kuva
Nea Holopainen/Ruotuväki

Asko Kilpinen kertoi kenraali Albert
Puromasta: joukko on kylliksi levännyt, kun ensimmäinen sököporukka
kokoontuu. Kuva Nea Holopainen/
Ruotuväki

Mannerheim piti jääkäriliikettä maanpetoksellisena kuullessaan siitä ensi
kertaa 1916. Mannerheimin ja jääkäreiden välit eivät olleetkaan ongelmattomat, sanoi Henrik Meinander. Kuva
Magnus Lindholm

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Jukka Pennanen ja paneeli, Marko Paavilainen, Ohto Manninen, Asko Kilpinen ja Henrik Meinander vastailevat yleisön
kysymyksiin. Kuva Nea Holopainen/Ruotuväki
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Jääkärihistoria

Satapäinen yleisö kuuntee Ostrobotnian juhlasalissa tietoja uudesta jääkärikirjasta. Kuva Nea Holopainen Ruotuväki

Jatkuu edelliseltä sivulta.
Vajaasta 1900 jääkäriksi lähteneestä Saksaan lähtö oli viimeinen
ulkomaanmatka noin 90:lle, sanoi
Kilpinen. Kirjan uutta tietoa ovat mm.
lääkintäkenraalimajuri Timo Sahin
selvitys jääkäreiden sairauksista ja
kuolemansyistä.
Pennanen muistutti, että kun Saksan lähteneestä noin 1900 miehestä
1300 otti osa vapaussotaan, merkitsi
se noin kolmanneksen ”hävikkiä”.
Luku on hämmästyttävän sama kuin
tänään, jolloin ikäluokasta noin 70
prosenttia suorittaa varusmiespalveluksen.

Asioita joita
jääkärikirjallisuudessa ei ole
aikaisemmin juuri käsitelty
Haluan huomiota kirjan muutamiin
kohtiin, joita ei jääkärikirjallisuuden
teoksissa ei ole kovinkaan laajasti
käsitelty tai ne on jätetty taustalle,
sanoi Asko Kilpinen.
– Professori Paavilaisen analyysi
kirjan ensimmäisessä kappaleessa antaa ensimmäisen kerran kuvan 1890-luvulla syntyneiden ja
kasvaneiden nuorten, erityisesti
opiskelijoiden, ajatusmaailmasta ja
ihanteista. He eivät ihailleet ”entistä
hyvää autonomian aikaa”, vaan elivät
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Kirjoittajia ja muuta väkeä kuulolla. Oikealta Ohto Manninen, Markku Palokangas,
Vesa Määttä, Henrik Meinander, Agilolf Kesselring sekä Gustav Hägglund sekä
Jukka Pennanen. Kuva Magnus Lindholm
”sortokautta tässä ja nyt”! Suomi Runeberg ja vänrikki Ståhl olivat heille
esikuvina läheisempiä kuin Venäjä
keisarikunta ja autonomia!
– Kirjassa on käsitelty sitkeästi, jopa tohtoritason tutkimuksissa elävää
tietoa lähes 600:n jääkäristä, jotka
kieltäytyivät lähtemästä Suomeen tai,
jotka jätettiin epäluotettavina Saksaan. Toivottavasti nyt on onnistuttu
kumoamaan tämä väite osoittamalla
todennäköiset luvut.

– Lääkintäkenraalimajuri Sahin
tilastoista selviää, että pääosa Saksaan jääneistä jääkäreistä oli sairaaloissa, siviilityössä ympäri Saksaa,
komennuksilla, lomalla tai Saksan
asevoimien palveluksessa lääkintä
– tai linnoitustehtävissä alan ammattilaisina. Toistakymmentä jääkäriä oli
komennettu Berliiniin ja Hampuriin
”konsuli- ja työvoimatoimistoihin”

Jääkärihistoria

pitämään huolta myöhemmin kotiutuvista jääkäreistä.
– Varsinaisia Saksaan jätettyjä tai
jättäytyneitä oli eri lähteistä tarkistettuina noin 100. Suurin arvio päätyy
lukuun noin 130. Viimeisinä ns. ”anotulle työlomalle” lähti kaksi jääkäriä
(veljekset) kotiinlähtöä edeltäneenä
päivänä. Jääkäri Repo ja ”sosialistijääkäritjääkärit” sisältyvät lukuun
100–130.
– Kouluneuvos, tohtori Lassilan tilastot kertovat jääkärien kotipaikan,
koulusivistyksen ja sen vaikutuksen
heidän menestymisensä sotilaskoulutuksessa.
– Yhtenä sisällön kokonaisuutena
on jääkärien osuus heimosotaretkillä.
Kappale on Asko Kilpisen kirjoittama
ja silloisen puolustusministerin Jussi
Niinistön ”faktatarkistama”. Tämäkään osuus ei kovin laveasti ole aiemmin esillä.
– Kirjan luvussa 16. professori Henrik Meinanderin tarkastelee jääkärien
vaikutusta Suomen itsenäistymiseen
ja myöhempään itsenäisyytemme
puolustamiseen laajasta perspektiivistä. Kokonaisuutena yhdistettynä
Euroopan ja osittain jopa maailman
muodostamaan kehykseen – jääkärien vuosisadan alusta tähän päivään.

Suomen jääkärit

Itsenäisyytemme kärkijoukko
Normaalipainos kirjakaupoista, hinta on 44,95 euroa
Kirjasta on tehty myös nahkaselkäinen juhlapainos, josta osa on numeroitu. Juhlapainoksen myynti tapahtuu JP 27 Perinneyhdistyksen ja jääkärikanslian kautta, mutta tarkoitus on käyttää myös paikallisosastoja jakelukanavana. Juhlapainoksen hinta on jäsenille 50 euroa, muille 70 euroa.

Normaalipainos

Juhlapainos

TEKSTI: Jukka Knuuti

Helsinki-Uusimaa osaston kevätretki
Helsinki-Uusimaa osasto järjestää kevätretken Merisotakouluun 16.5.2020. Merkitse tapahtuma ylös,
lisätietoa seuraavassa Parolessa ja sähköisissä kanavissa. Ensi vuonna järjestetään myös syysretki,
jonka kohde on Tuusula.
Johtokunta
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Jääkäreiden merkitys

Jääkäreiden merkitys maamme itsenäisen
puolustuksen syntyyn kiistaton
Jääkäreiden uskollisuus uutta valtiotaan kohtaan syntyi varhain
Miten arvioida sellaisen sotilaallisen eliitin merkitystä maalleen, joka
osallistui ensin keskeisesti maansa
itsenäisyytensä saavuttamiseen,
sitten sen puolustamiseen monilla
sotanäyttämöillä ja tämän ohella kehitti maansa puolustusvoimia siihen
muotoon, jollaisena se on monessa
mielessä säilynyt meidän päiviimme
saakka? Vastaus ei ole aivan niin ilmeinen kuin voisi luulla.
Jääkäriliikkeen historiaa alettiin kirjoittaa heti kevään 1918 sotatoimien
jälkeen. Vuosikymmenien saatossa
on julkaistu varmaan kymmenkunta
hyllymetriä teoksia sen synnystä, kehityksestä ja saavutuksista, mutta ne
ovat pääosin olleet enemmän erilaisia
sankarikertomuksia, kuin lähdekriittisiä valaistuksia tai riippumattomia
arvioita.
Toisin sanoen, vaikka jääkäreiden
merkitys maamme itsenäisen puolustuksen syntyyn ja kehitykseen on
ollut kiistaton, tästä ei välttämättä
seuraa, että heidän panoksensa olisi
ollut erityisen merkittävä eurooppalaisessa vertailussa. Jokaiseen
uuteen valtioon, joka syntyi Itä- tai
Keski-Eurooppaan ensimmäisen
maailmansodan jälkeen, perustettiin
oma puolustuslaitos, jonka johtoon
nousi nopeasti uusi kansallismielinen upseeristo, jonka suhtautuminen
väistyvään imperialistiseen sotilaskoneistoon oli ollut jyrkän kielteinen.
Jääkäreiden kohdalla tämä ideologinen vakaumus ja sittemmin myös
uskollisuus uutta valtiotaan kohtaan
syntyi kuitenkin jo varhain ja oli vahvaa ja pysyvää. Päätös lähteä sotilaskoulutukseen Saksaan ja osallistuminen maailmansotaan oli tapahtunut
selvästi aikaisemmin ja rohkeammin
kuin kansallismielisen sotilaseliitin

8

PAROLE 4 • 2019

Parole julkaisee kustantajan luvalla kirjasta Suomen jääkärit
– Itsenäisyytemme kärkijoukko
professori Henrik Meinanderin
kirjoittaman luvun.

synty muissa uusissa valtioissa. Ja
jos tarkastelee, miten he sopeutuivat
maansa uuteen demokraattiseen järjestelmään ja miten he valtaosaltaan
olivat myös valmiita puolustamaan
sitä sen ratkaisevissa kriisivaiheissa
vuosina 1929–1932 ja 1944–1948,
havaitsee nopeasti eron jääkäriupseerien ja muiden niin sanottujen reunavaltioiden upseeristojen välillä. Kuten
tiedetään, viimeksi mainitut olivat
osaltaan vastuussa maittensa asteittaisista siirtymisistä autokraattisiin
järjestelmiin viimeistään 30-luvulla,
mikä oli omiaan vähentämään heidän uskottavuuttaan kansalaistensa
silmissä ja syövytti siten ratkaisevasti
maitten yleistä puolustustahtoa.

Kansakunnan peili
Suomen demokraattisen järjestelmän
säilymiseen myötävaikutti tietenkin
myös maan jo valmiiksi vankaksi

muodostunut kansalaisyhteiskunta ja
sitä tukeva poliittinen kulttuuri. Tämä
selittää parhaiten, miksi jo kymmenen kuukautta sisällissodan jälkeen
voitiin järjestää eduskuntavaalit, joissa maan ylivoimaisesti suurimmaksi
puolueeksi nousi jälleen sosiaalidemokraatit, sodassa hävinnyt osapuoli.
Tämä oli niin ikään se yhteiskunta,
johon tulevat jääkärit varttuivat aikuisiksi, lähtivät opiskelemaan tai
työelämään ja saivat ideologisen sysäyksensä lähteä uhmaamaan keisarivallan tiukkenevaa otetta Suomesta.
Kun jääkäriliikkeen isänmaallisuutta ja uskoa itsenäisen Suomen
syntyyn on korostettu, unohdetaan
helposti, miten keskeisenä tavoitteena
heillä oli nimenomaan oman maansa
poliittisen kulttuurin eli pohjoismaisen yhteiskuntajärjestelmän puolustaminen ja vahvistaminen silloisia
venäläistoimenpiteitä vastaan. Näin
ajatteleviin kuului myös se neljäsosa
jääkäreistä, jolla oli työläistausta ja
sen mukainen maailmankatsomus.
Poliittisen vasemmiston houkutus
ryhtyä vallankumoukseen nimenomaan omaa hallitustaan vastaan
kasvoi vasta syystalvella 1917. Vielä
saman vuoden huhtikuussa sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Oskari
Tokoi oli kiitellyt jääkäriliikettä julkisuudessa sen rohkeudesta ja isänmaallisesta tavoitteesta irrottaa Suomi
Venäjästä Saksan avulla.
Jääkäreiden vahva sitoutuminen
suojeluskuntajärjestöön on myös
ymmärrettävä osaksi tätä samaa yhteiskunnallisten rakenteiden puolustusta. Olkoonkin, että poliittinen vasemmisto ymmärrettävistä syistä koki
järjestön pitkälti oikeiston ulkoparlaJatkuu seuraavalle sivulle.

Jääkäreiden merkitys

Jatkuu edelliseltä sivulta.
mentaariseksi painostuselimeksi.
Lapuan liikkeen taustavaikuttajien
joukossa oli monia entisiä jääkäriaktivisteja, ja myös jotkut aktiiviset
jääkäriupseerit, kuten Paavo Talvela ja
K. M. Wallenius, liputtivat avoimesti
sen puolesta. Mutta on hyvä muistaa,
että kun tämä yhä äärioikeistolaisemmaksi liikkeeksi kehittynyt liike
lopulta ryhtyi Mäntsälän kapinaan
kevättalvella 1932, maan presidentillä ei ollut ongelmia saada taakseen
suojeluskuntia ja maan asevoimia ja
niiden komentajaa, kenraaliluutnantiksi kohonnutta jääkäriupseeri Aarne
Sihvoa. Sama mies nousi uudestaan
vastaavaan avainasemaan keväällä
1948, kun hän palattuaan komentajatehtäväänsä tuki määrätietoisesti
presidentti Paasikiven pyrkimyksiä
ennaltaehkäistä äärivasemmiston
vallankaappausaikeita.

Sota
Yhteiset kokemukset ja edesottamukset Saksan armeijassa suoristivat
jääkäreiden riviä, vaikkei keskinäistä
kilpailua asemista ja kotimaan luokkaristiriitoja kielitaisteluineen voitu
välttää heidänkään keskuudessaan.
Mutta yleisesti ottaen jääkärieliitti
pysyi hyvin koossa tiiviinä ryhmittymänä myös läpi koko aktiivin elämäntyön ajan, mikä ei johtunut yksinomaan siitä, että heidän sotilaallinen
peruskoulutuksensa ja siitä kumpuava
maailmankatsomuksensa muodostui
niin yhtenäiseksi. Yhtä merkittävä
oli aktiiviupseereiksi ryhtyneiden
jääkäreiden melko yhtenäinen keskiluokkainen tausta, usein kesken
jääneet akateemiset opinnot sekä
valmius mukautua uuden tasavallan
odotuksiin siitä, mihin yhteiskuntajärjestelmään ja yhtenäiskulttuuriin
maan uusi sotilaallinen eliitti pitäisi
sitoutua.
Toisessa maailmansodassa jääkäriupseereitten rakentamien puolustusvoimien toiminta- ja kestokykyä
koeteltiin perinpohjaisesti. Vaikka
Mannerheim oli johtanut neuvoaantavaa puolustusneuvostoa vuodesta

Yhteiset kokemukset ja edesottamukset Saksan armeijassa suoristivat jääkäreiden
riviä. Tässä jääkäritykkimiehiä itärintamalla.

1931 ja toimi läpi kaikki sotavuodet
armeijan ylipäällikkönä, hänen kykynsä sodankäynnin varsinaisena
johtajana riippui paljolti siitä, miten
häntä avusti jääkäriupseereista pääosin koostuva iskujoukko kenraaleja,
Päämajassa ja rintamakomentajina.
Apunaan heillä oli siinä vaiheessa
rintamajoukoissa jo nuorempi aktiiviupseeristo ja reservin upseerien
laaja kaarti.
Järjestelmän toimivuudesta vastasivat silti viime kädessä viisikymppisiksi varttuneet jääkäriupseerit, joiden
valmius yhteistyöhön saksalaisten
aseveljien kanssa oli harvinaisen hyvä
verrattuna Saksan muiden liittolaisten
upseeristoihin. Tämä ei johtunut yksinomaan jääkäreiden vuosista keisarillisen Saksan armeijassa ja heidän

silloin opitusta käyttäytymiskoodeista
ja kielitaidosta vaan myös kahden upseeriston yhteneväisestä ideologisesta
asenteesta vihollista kohtaan, tasavertaisesta asemasta sodankäynnissä
ja taitavan sotimisen synnyttämästä
keskinäisestä kunnioituksesta. Toisin
kuin muilla Neuvostoliittoa vastaan
taistelevilla Saksan liittolaisarmeijoilla, Suomen armeijalla oli vastuullaan
oma rintama, jonka sotatoimista
päätti suvereenisti sen ylipäällikkö
Mannerheim.
Lopulta aseveljet joutuivat sotimaan toisiaan vastaan, mutta silloinkin se tapahtui ensin sovussa
lavastettuna valesotana ja senkin jälkeen useimmiten turhia ihmisuhreja
välttäen. Kaikki tämä myötävaikutti
siihen, että aseveljeys pystyttiin myös
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muutoin purkamaan niin sujuvasti,
ettei kumpikaan osapuoli lähtenyt
kostotoimenpiteisiin, jotka olisivat
palvelleet vain Neuvostoliiton intressejä. Wehrmachtin upseerit PohjoisSuomessa ilmoittivat hyvissä ajoin
ennen Lapin sodan alkua, että heidän
oli tuhottava Lapin infrastruktuureja,
koska muutoin puna-armeija saattaisi estää heidän perääntymisensä
Pohjois-Norjaan. Kaikki tapahtui
kurinalaisesti, ja saksalaiset myös
evakuoivat Lapin siviiliväestön pois
sodan jaloista.

Suuri kertomus
Sotien jälkeen suurin osa jääkäriupseereista siirtyi siviiliammatteihin.
Vähitellen jotkut heistä ryhtyivät kirjoittamaan muistelmiaan ja itsenäisen
Suomen sotahistoriaa yleisemminkin.
Kuten muistelmakirjoittajilla on taipumus, myös jääkäreiden laatimissa kuvauksissa löytyy ani harvoin
itsekriittisiä puheenvuoroja, enemmänkin omien tekojensa korostusta
ja yhteistä puolustustahtoa tukevia
tulkintoja. Tähän kuului myös sovittaa muistelmien sanat niin, etteivät
ne olleet liian paljon ristiriidassa
Mannerheimin muistelmien kanssa
ja paljastaneet sellaisia yksityiskohtia suomalais-saksalaisen aseveljeyden historiasta, jotka olisivat olleet
jääkäriliikkeen muistolle tai maan
maineelle haitaksi. Saksalainen historiantutkija Michael Jonas on luonnehtinut ilmiötä muistelmakartelliksi
ja lisännyt, että sen purkuun tarvittiin
ulkomaalaisia tutkijoita, joita ei sitonut tarve suojata isänmaan mainetta
ja suurta sankarikertomusta.
Ensimmäinen kuvaus koko liikkeen historiasta, lähemmäs 1 900
sivua kattava kaksiniteinen Suomen
Jääkärit (ruots. Jägarbataljonen 27),
oli julkaistu jo 1919. Teos oli jääkäreiden oma muistelma- ja asiakirjakooste, jonka tietoinen tehtävä oli
valaa perusteet itsenäisyystaistelun
suurelle kertomukselle. Tässä onnistuttiin ilmeisen hyvin. Vaikka monta uutta kokoamateosta julkaistiin
seuraavien kahden vuosikymmenen
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listuivat monessa tapauksessa myös
Suomeen palanneet jääkärit.

Revisio

Jääkärit sitoutuivat vahvasti suojeluskuntajärjestöön. Etelä-Pohjanmaan
suojeluskunnan hihamerkki.

aikana, mikään niistä ei korvannut
kyseistä kaksiniteistä hakuteoksena.
Ammattitutkijoita taas ei kiehtonut
ajatus puhkaista sankarimyytin ilmeisimpiä pullistumia. Vähitellen
he ryhtyivät kuitenkin kirjoittamaan
lähdekriittisemmin jääkäriliikkeestä
ja sen merkityksestä itsenäisen Suomen sotahistoriassa.
Ensimmäinen tieteellinen kokoomateos liikkeen vaiheista oli Matti
Lauerman yli tuhat sivuinen eepos
Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona vuodelta 1966, jossa hän
tapahtumahistoriallisen kerronnan lisäksi selvitti myös tarkasti jääkäreiden
sosiaalisia ja maantieteellisiä taustoja. Lauerman teos on säilynyt meidän päiviimme saakka kattavimpana
yleisteoksena liikkeen historiasta,
vaikka sitäkin leimasi tietoinen pyrkimys painottaa jääkäreiden myönteistä
merkitystä Suomen historiassa.
Vastalauseita syntyi siksi jo varhain,
kuten nuoren historioitsijan Matti
Klingen muistutukset, siitä, että liikkeen alkusysäykseen myötävaikutti
maailmansodan alussa myös aktiivisesti Saksa, jonka etujen mukaista
oli ruokkia eripuraisuutta ja vastarintaliikkeitä vihollisen riveissä eli
Venäjän valtakunnan läntisissä osissa.
Samoihin aikoihin historiantukija
Jaakko Paavolainen julkaisi kattavat
tutkimuksensa poliittisista väkivaltaisuuksista Suomessa vuonna 1918,
joista ilmeni, että veritekoihin osal-

Kriittisemmät puheenvuorot tutkijapiirin joukosta jääkäriliikkeen historiasta nousivat esiin samalla, kun
yhteiskunnallinen keskustelu ja siitä
vaikutteita saava populaarikulttuuri
sai yhä enemmän myös pasifistisia
ja vasemmistolaisia painotuksia. Tämä haastoi jääkäreiden jälkimaineen
itsenäisen Suomen suurena sankarikertomuksena.
Eräänlaisena käännekohtana asennemuutoksessa voidaan pitää Väinö
Linnan ylistettyä romaanitrilogiaa
Täällä Pohjantähden alla, jossa köyhän vasemmistolaisen torppariperheen vesojen vastakohdaksi Linna
nosti yltäkylläisestä pappilasta jääkäriliikkeeseen lähteneen jälkipolven.
Kyse ei sinänsä ollut mistään uudesta ilmiöstä. Olihan jääkärit jo
vuodesta 1918 lähtien usein kuvattu
punaisten muistokulttuurissa jopa
pääsyyllisiksi valkoiseen terroriin.
60-luvulle saakka tällaisia syytöksiä
oli kuitenkin pidetty porvaripiireissä
poliittisena kampanjana eli vasemmiston yrityksenä häivyttää mielistä
punaisten omaa terroria ja reformistisen vasemmiston häpeää aseelliseen
kapinaan ryhtymisestä bolsevikkien
yllyttäminä. Nyt jääkärit muuttuivat
myös monien porvarikodeissa varttuneiden opiskelijanuorten silmissä
roistoiksi, ja 70-luvun alussa tämä
keikahti niin pitkälle, että venäläinen
vallankumousjohtaja Lenin nousi
suureksi idoliksi joidenkin yhteiskuntaradikaalien keskuudessa. Mutta
kuten usein aikaisemmin, tällaiset
ylilyönnit jäivät lyhytaikaisiksi ja
päätyivät itse ivan kohteeksi.
On silti hyvä muistaa, että jääkäreitten myönteistä vaikutusta ja
jälkimainetta puolustivat läpi koko
kylmän sodan laaja joukko tutkijoita,
yhteiskunnallisia vaikuttajia ja heidän
perinnejärjestönsä niin kansalaisyhteiskunnassa kuin Puolustusvoimissa.
Jatkuu seuraavalle sivulle.

Jääkäreiden merkitys

Jatkuu edelliseltä sivulta.
Usein väitetään, että sotaveteraaneja
ja maan itsenäisyyden puolustustaisteluja olisi myös yleisemmin alettu
vähätellä 60-luvusta lähtien. Kuten
todettu, näitäkin äänensävyjä nousi
silloin esiin, mutta samanaikaisesti
tämä oli juuri se aikakausi, jolloin
sotaveteraanit alkoivat laajalla rintamalla perustaa omia yhdistyksiä
ja julkaista rykmenttihistorioitaan,
Kansa taisteli – miehet kertovat -lehti
saavutti kaikkien aikojen suurimmat
myyntilukunsa ja sotahistorialliset
tutkimukset saivat paljon huomiota
julkisuudessa.

Uusi kertomus
Suomi kypsyi kylmän sodan aikana
yhteiskunnaksi, jossa monta ja hyvin
erilaistakin historiakulttuuria saattoi
elää rinnakkain ja yksittäisistä provokaatiosta huolimatta ilman vakavampia yhteenottoja. Ja vaikka kansakunta vaurastui silloin nopeasti ja
muuntui hyvinvointivaltioksi, sotien
keskeinen merkitys maan kehitykselle
ei ole loppujen lopuksi unohtunut
kovinkaan paljon kansalaisten keskuudessa. Tässä asiassa suomalaiset
eroavat edelleen selvästi ruotsalaisista, joille tasa-arvoa ja hyvinvointia jakava kansankoti on jo pitkään
ollut heidän keskeinen kansallinen
symbolinsa. Ruotsissa puhutaan ensisijaisesti demokratiasta, Suomessa
edelleen maan itsenäisyydestä. Tämä
selittää myös, miksi suomalaiset ovat
jo pitkään luoneet kaikille sodille, joihin heidät on vedetty mukaan, omia
nimiä. Tähän traditioon kuului myös
jääkäripiireissä ja heidän perinteenkantajiensa joukossa pitkään jatkunut
käytäntö kutsua vuoden 1918 aseellista yhteenottoa vapaussodaksi – käsite, joka otettiin tietoisesti käyttöön
valkoisten puolella jo sodan aikana ja
jolla korostettiin venäläisten osuutta
aseellisessa välienselvittelyssä ja
lopputuloksen ratkaisevaa merkitystä maan itsenäisyyden säilymiselle.
Samasta syystä tässä leirissä vältettiin aikalaisten käyttämiä toisia kä-

Kenraaliluutnantti Erik Heinrichs, kenraalimajuri Paavo Talvela ja eversti Ruben
Lagus tutkivat karttaa. Lagus selostaa tilannetta divisioonansa kaistalla Salmin
Kirkkojoella elokuussa 1941. Kuva Kim Borg

sitteitä – kansalaissota, punakapina,
vallankumous, luokkasota ja veljessota – vaikka kiistassa oli eittämättä
ollut myös näitä nimikkeitä vastaavia
piirteitä.
Sittemmin yleisimmäksi nimikkeeksi on noussut vähemmän ideologista
latausta omaava sisällissota-termi,
joka on käännös ruotsalaisen historiankirjoituksessa yleisesti kansalaissodista käyttämästä inbördeskrig-käsitteestä. Lopullinen läpimurto tähän
suuntaan tapahtui 1990-luvun alussa
Ohto Mannisen toimittamassa kokoomateoksessa Itsenäisyyden vuodet
1917–1920, jossa konfliktia kutsuttiin
pääosin sisällissodaksi.

Kolmas sukupolvi
Samaa sisällissota-nimikettä käytti
niin ikään tutkija Matti Lackman

vuonna 2000 julkaistussa teoksessaan
Jääkäreiden tuntematon historia: Suomen vai Saksan puolesta?; vaikka kirjan otsikossa jo viitataan sodan olleen
mitä suurimmassa määrin Saksan
omien intressien mukainen konflikti.
Jos Lauerman tiiliskivimäinen teos
edusti toisen polven jääkärieeposta,
Lackmanin melkein yhtä perusteellista teosta voisi luonnehtia kolmannen
sukupolven jääkärieepokseksi.
Tutkija pyrki tietoisesti irtaantumaan Lauerman teosta vielä leimaavasta kansallismielisestä jääkäri-tulkinnasta osoittamalla, miten
monimutkainen ja osittain myös ristiriitainen heidän tiensä Lockstedtin
koulutusleiristä sotaisiin urotekoihin
kotimaassa oikeistaan oli. Lackman siirtää huomion pois Helsingin
osakuntapiireistä, joista rekrytoitiin
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valtaosa tulevasta jääkäriupseeristosta, kohti Pohjanmaata ja muuta
maaseutua, mistä saatiin rivimiehistö
koottua. Näin Lackman nostaa esiin
pataljoonassa kyteneen kieliriidan,
jonka hän näkee jopa yhdeksi jääkäriliikkeen keskeisistä ongelmista.
Maaseudun karuista olosuhteista
lähteneet suomenkieliset rivijääkärit
joutuivat harmikseen toteamaan, että
kotimaan hierarkiat vain korostuivat
Saksan armeijassa.
Lackman käyttää silti nimikettä
Suomen sisällissota. Siten hän huomaamattaan tulee jatkaneeksi sitä
kansallista kehyskertomusta, jota
edelliset jääkärieepoksien kirjoittajat
ja monet muut kotimaisen sotahistorian tutkijat perinteenkantajineen
ovat useimpien suomalaisten ohella
ylläpitäneet meidän päiviimme saakka. Huomaamattaan siksi, että Lackman samanaikaisesti näyttää, miten
Suomessa puhjenneita taisteluita ei
maailmalla yleensä käsitetty juuri
muuksi kuin maailmansodan etäiseksi ja epämääräiseksi rintamalohkoksi pohjoisessa. Näin hahmottivat
tilanteen myös aikalaiset Suomessa:
ilman voittoisaa Saksaa ei olisi itsenäistä Suomea.

Eurooppalaisempi horisontti
Samanlaisia ”omia sotia” – talvisotaa, jatkosotaa ja Lapin sotaa – ovat

Matti Lackmanin kriittistä kirjaa voi
kutsua kolmannen polven jääkäri
kirjaksi.
jääkäriupseerit saaneet käydä meidän päiviimme asti kotimaisessa
historiankirjoituksessa koskien toista
maailmansotaa. On totta, että Suomen armeijan taistelut toisessa maailmansodassa olivat monessa mielessä
erilaiset kuin sodankäynti muualla
Euroopassa. Sekä vuonna 1940 että
käytännössä myös 1944 Suomi solmi
erillisrauhoja Neuvostoliiton kanssa,
mikä korosti tätä kansallista näkökulmaa. Mutta samanlaisia erityspiirteitä

maailmansodan kokemuksissa oli
myös esimerkiksi virolaisilla tai italialaisilla, jotka kuitenkaan eivät ole
kehittäneet omia sotanimikkeitä.
Suurin haaste jääkäriliikkeen tulevalle historiankirjoitukselle ja muistokulttuurille saattaa siksi muodostua
kyky hahmottaa sen toimintaa ja
merkitystä laajemmassa eurooppalaisessa perspektiivissä. Monet epäilevät
varmaan syystäkin vertailevampien
lähestymistapojen johtavan pitkällä
aikavälillä kotimaisen historiatietoisuuden haurastumiseen. Samalla se
kuitenkin auttaisi niin suomalaisia
kuin muita EU-kansalaisia ymmärtämään paremmin, mikä on ollut erityistä tai vaihtoehtoisesti samanlaista
kuin muualla Euroopassa pohtiessamme, minkälainen on oikeasti ollut
itsenäisen Suomen puolustustahdon
historia. Oma arvaukseni on, ettei
eurooppalaisempi horisontti lainkaan
latistaisi jääkäriliikkeen jälkimainetta.
Päinvastoin se saattaa osoittaa, että
kaukaiseen sotaan vapaaehtoisesti
lähteneiden nuorten idealismi ja riskivalmius voi parhaassa tapauksessa
tuottaa myös jotain hyvää ja todella
pysyvää. Varsinkin jos se kumpuaa
poliittisesta kulttuurista, jonka johtotähtinä ovat laillisuus, sananvapaus,
suvaitseva kansalaisyhteiskunta ja
siihen tukeutuva parlamentaarinen
demokratia.

Tapahtumakalenteri 2020
23.1.2020
29.2.2020
21.3.2020
26.4.2020
1.8.2020
7.11.2020

Jussi Niinistön esitelmä Tarton rauhasta. Jääkärikerho
Finnentag. Hohenlockstedt				
Perinneyhdistyksen vuosikokous. Kouvola			
Jääkäriseminaari. Kortesjärvi				
Kesäretki. Oulu
Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous			

Tämä on ensi vuonna aloitettavan toimintakalenterin harjoituskappale. Lähetä Kalenteriin tiedot
osastosi tapahtumista. Kalenteri ilmestyy, kuten lehtikin, maalis-. kesä-, syys- ja joulukuun alussa.

12

PAROLE 4 • 2019

Kutsu

Inbjudan

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n
sääntömääräinen

till Föreningen Jägarbataljon 27:s
Traditioner rf:s

Vuosikokous

Årsmöte

Lauantaina 21.3.2020, Kouvolan upseerikerholla,
Upseeritie 5, Kouvola.

Lördagen den 21.3.2020 i Kouvolas officersklubben
i Upseeritie 5, Kouvola

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n määräämät
asiat sekä jäsenten 08.02.2020 mennessä hallitukselle
kirjallisesti esittämät asiat.

Mötet behandlar ärenden i enlighet med stadgarnas
§5 samt frågor, som medlemmar skriftligen har lämnat
in till styrelsen senast 08.02.2020.

OHJELMA

PROGRAM

Klo 12.00 Lounas Upseerikerholla
Klo 13.00 Vuosikokous Upseerikerholla
Klo 14.00 Esitelmä: Ajankohtaista Karjalan
prikaatista

Klo 12.00 Lunch i officersklubben
Klo 13.00 Årsmöte i officersklubben
Klo 14.00 Föredrag: Aktuellt från Karjalan prikaati

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen viimeistään
(myös lounas) 10.3.2020 Jääkärikansliaan:
Puhelin: 050 377 8845

Anmälningar ska göras senast (lunch inkluderad)
10.3. 2020 till jägarkansliet:
Telefon: 050 377 8845
Epost: kanslia@jp27

Sähköpostilla: kanslia@jp27.fi
Helsingissä 25.11.2019
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry
Hallitus

Helsingfors 25.11.2019
Jägarbataljon 27:s traditioner r.f.
Styrelsen
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Toimintasuunnitelmakokous

Tasa-arvo eteni perinneyhdistyksen hallituksessa

Sopuisa ja tehokas vaali- ja toimintasuunnitelmakokous
JP27:n perinneyhdistyksen hallitus tasa-arvoistui, kun naisjäsenten
määrä hallituksessa tuplaantui Terhi
Hakolan tullessa uudeksi jäseneksi.
Muuten perinneyhdistystä johdetaan
entisin voimin. Toimintasuunnitelma ja vaalikokous sujui joutuisasti.
Melkein tärkeimmäksi asiaksi nousikin työjärjestyksen muut asiat, jota
hallitsi Asko Kilpisen esitys ”Suomen
jääkärit – itsenäisyyden kärkijoukko”kirjan esittely. Nopeimmat ottivat
kirjoja viemisiksi paikallisosastoille,
joille kirjan myyminen tarjoaa mahdollisuuteen pieneen bisnekseen,
Puheenjohtaja Pasi Välimäki luonnehti taakse jäänyttä toimintavuotta
rutiinivuodeksi 100-vuotisjuhlien
suurten ponnistusten jälkeen. Paljon
on kuitenkin tänäkin vuonna tapahtunut, kuten Kauhavalla pidetyt
erinomaiset kesäpäivät sekä tietenkin
uuden jääkärikirjan ilmestyminen.
Vaalikokous kun oli, valittiin yhdistyksen johto. Ainoa vaihdos oli Terhi

Hakolan valinta Vesa Valtosen tilalle.
Valtonen oli erovuorossa eikä halunnut tulla uudelleen valituksi. Muut
erovuorossa olleet valittiin uudelleen.
Puheenjohtaja on Pasi Välimäki
ja varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen. Jäsenet ovat Brage Forssten,
Jorma Ignatius, Terhi Hakola, Tero
Kinnarinen, Helena Miettinen ja
Kyösti Vuontela. Kaksi naista perinneyhdistyksen hallituksessa merkitsee
vahvinta naisedustusta miesmuistiin
ellei pitempäänkin.
Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa todetaan, että uusissa jääkärikanslian toimitiloissa pyritään
löytämään yhteistyömuotoja samassa
talossa toimivien muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Samanlaista
yhteistoimintaa harrastetaan monissa
paikallisosastoissa.
Puheenjohtaja Välimäki kertoi,
että perinneyhdistyksestä on tekeillä
50-vuotishistoriikki. Kirjoittajaksi on
valittu eversti evp. Pasi Kesseli.

Puheenjohtaja Pasi Välimäki kuuntelee
tarkasti osastojen puheenjohtajien
toimintakatsauksia

Kokouksen kulkua johti varmoin ottein
Kymenlaakson osaston puheenjohtaja
Paavo Mikkonen. Kuva: Pasi Välimäki
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Finnentagia vietetään Hohenlockstedtissa karkauspäivänä 29. helmikuuta. Mukaan on lähdössä tusinan
verran upseereja ja aliupseereja
jääkäriperinnettä kantavista joukkoosastoista. Kymen jääkäripataljoonasta lähtee edustus, jolla on ollut
vuorovierailuja saksalaisen jääkäripataljoona 91:n kanssa harjoituksiin
ja juhlatilaisuuksiin, kuten sotilasvalapäiviin. Mukaan on tulossa myös eri
maanpuolustusjärjestöjen edustajia
sekä 100-vuotisjuhlien järjestämistä
tukeneiden tahojen korkean tasoisia
edustajia.
Vuoden mittaan etsitään jääkäritaidetta pyrkimyksenä saada aikaan
näyttely.
Paroleen tehdään numerosta
1/2020 alkaen kalenteri, johon kootaan eri paikallisosastojen tapahtumatietoja, joka helpottaisi osallistumista
eri puolilla maata järjestettäviin tilisuuksiin.
Toimintasuunnitelmassa kerrotaan
ensi vuoden tapahtumista, kuten vuosikokouksesta Kouvolassa 21.maaliskuuta. Perinteinen Jääkäriseminaari
pidetään Kortesjärvellä 26. huhtikuuta ja kesäpäivät Oulussa 1. elokuuta.
Kokouksen jälkeen Asko Kilpinen
kertoi laajasti juuri ilmestyneen
”Suomen jääkärit – itsenäisyyden
kärkijoukko”-kirjan tekemisen taustoista. Hän kehotti osastoja myymään
innokkaasti teoksen juhlapainoksta
jäsenille ja ulkopuolisille. Hinta on
omille 50 euroa ja ulkopuolisille
70 euroa.
Pirkanmaan osaston puheenjohtaja Timo Tulosmaa esitteli kännykkäsovellusta jääkärihautojen sijainti/
paikkatiedoista Tampereen Kalevankankaan hautausmaalla. Nyt tutkitaan
mahdollisuuksia laajentaa sovellus
kaikkia jääkärihautoja koskevaksi.

Toimintasuunnitelmakokous

Tarton rauha esillä neljässä
osastossa
Kokousta edeltäneessä yhdistyksen
hallituksen ja osastojen puheenjohtajien neuvottelussa kävi ilmi,
että Tarton rauha vuodelta 1920 on
ensi vuonna peräti neljän osaston
asialistalla. Helsingin osaston Jääkärikerhoon tulee 23.tammikuuta
puhumaan Tarton rauhasta fil.tri.
Jussi Niinistö. Tarton rauhasta on
esitelmät myös Keski-Suomen ja
Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen
toimintasuunnitelmissa.

Asko Kilpinen esitteli syksyn kirjamarkkinoiden hittiä: Suomen jääkärit – itsenäisyytemme kärkijoukko.
Nopeimmat veivät jo mennessään
ensimmäiset kappaleet numeroitua
juhlapainosta.

Aina aktiivisen Etelä-Pohjanmaan
puheenjohtaja Juhani Passi kertoi
osaston jakaneen jääkäritietoa kaikille yläasteille selkokielellä kirjoitetun kirjan muodossa. Osasto on
lähdössä liikkeelle Latvian Kallingenissa sijaitsevan jääkärihaudan
kunnostamisessa. 26. huhtikuussa
pidettävän Jääkäriseminaarin pääesiintyjänä on Sampo Aho. Toisena
on tohtori Heikki Roiko-Jokela, joka
kertoo jääkäriliikkeen alkuvaiheista.
Kolmantena teemana jääkärimajuri
Erik Jernström, jonka 1939 kirjoitta-

ma ”Finlands frihetskamp”-kirja on
hiljattain julkaistu.
Oulussa on jääkäritietoutta levitetty jakamalla jääkärin testamentti 15
nuorisoasteen kouluun. Luovutus on
tapahtunut juhlallisesti itsenäisyyspäivänä tai muuna juhlahetkenä.
Helsinki-Uusimaan osaston puolesta Arno Hakkarainen kertoi puheenjohtaja Pekka Sillanpään nuoriin
suuntautuvasta aktivisuudesta. Finnentagiin on lähdössä jälleen joukko
Jatkuu seuraavalle sivulle.

Hallituksen uusi jäsen Terhi Hakola herrojen keskellä. Vasemmalta Esko Risto,
Sami Sihvo, Tero Kinnarinen ja Markku Aherto.

Vanhan suojeluskuntatalon auditorio on vakiintunut perinneyhdistyksen kokouspaikaksi.
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Toimintasuunnitelmakokous

Jatkuu edelliseltä sivulta.

reserviläisiä, elokuussa järjestetään
yhdessä MPK:n kanssa Suomessa
suomalais-saksalainen reserviläisten
harjoitus, minkä lisäksi suunnitelmissa on viimevuotiseen tapaan jääkäriseminaari opiskelijoille.
Keski-Suomen Martti Porvali nosti
esille vanhan kiistan jääkärimerkistä
Jyväskylän sankarihautuumaan muistomuuriin. Vuosien työn tuloksena
kirkkovaltuusto on hyväksynyt merkin kiinnittämisen. Mutta nyt seurakunnan virkamiesjohto on ryhtynyt
vaikeaksi ja selittää asiaan tarvittavan
kirkkohallituksen luvan. Kanta-Hämeen Pertti Kiviniemi suositteli suoraa toimintaa. Kun Hämeenlinnassa
piti kunnostettaman jääkärihautoja,
seurakunta vei asian kirkkohallitukseen. ”Siellä asia on vieläkin, mutta
me vain kunnostimme haudat”.
Brage Forssten Vaasasta sanoi Pohjanmaan museon antaneen kunnostaa jääkärihautoja. ”Mutta ehkä ne eivät ole kysyneet kirkkohallituksesta”.
Hän kertoi Vaasan osaston pitävän
yhteyttä Uumajaan ja Västöhön.
Jääkärihautojen siirtymisestä seurakuntien vastuulle on 1990-luvulta
kirkkohallituksen ohje. Perinneyhdistys lähetti kirkkohallitukselle
viime vuonna kirjeen toivoen uutta
ohjekirjettä seurakunnille. Puheenjohtaja Välimäki lupasi, että yhdistys
ja säätiö kääntyvät asiassa uudelleen
kirkkohallituksen puoleen.
Länsi-Pohjan puheenjohtaja Esko
Risto toivoi alueensa jääkärihautojen koordinaattien rekisteröintiä.
Varsinais-Suomen Kyösti Vuontela
totesi Ilkka Uotilan paitsi keränneen
Suomen kaikkien jääkärihautojen
koordinaatit myös valokuvannut
haudat. Vuontela esitti Uotilan keräämien hautatietojen ottamista myös
perinneliikkeen johdon käyttöön ja
vaikka pientä korvausta Ilkkalle, joka
on kymmen vuoden aikana tietoja
kerätessään mm. ajanut autollaan yli
10 000 kilometriä.
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Ei läheskään niin nälkä, kun aina välillä syö. Kokouslounaalla Mamma Rosassa
vasemmalta Pasi Välimäki, Sami Sihvo, Vesa Valtonen ja Kyösti Vuontela.

Päijät-Hämeen osaston puheenjohtaja Pekka Jouko kertoo Asko Kilpiselle, että
Saksassa lainassa ollut jääkäriunivormu on palaamassa kotiin ja pannaan näytille
vanhan Soden jääkärinurkkaan. Kuva Paavo Mikkonen.

Länsi-Pohjan osasto laskee itsenäisyyspäivänä seppeleen Torniossa olevalle jääkärimuistomerkille.
Seppeleen valmistamisesta vastaa
naisosasto.
Kainuun Tero Kinnarinen kertoi
heillä tehtävän retkiä paitsi Raatteen
tielle myös opasretkiä Jääkäripirtille
Puheenjohtaja Välimäki rohkaisi
osastoja yhteistyöhön muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tässä

asiassa Varsinais-Suomi on näyttänyt
hyvää esimerkkiä. Kyösti Vuontela
kertoi keräävänsä yhteistyön avulla
aina noin 90 henkeä esitelmätilaisuuksiin.
Teksti: Jukka Knuuti
Kuvat: Jorma Ignatius

Leo Ekberg

Kaksi vuosikymmentä viestialan johdossa

Ekberg oli molempien sotien
viestikomentaja
Huhtikuussa 1915 järjestettiin Polilla
Hietalahdessa kokous, jonka väitettiin pohtivan “ylioppilaskunnan
jakokysymystä”. Näin myös teekkari
Leo Alexander Ekberg sai tiedon jääkäriliikkeestä ja innostui lähtemään
mukaan, mutta vanhemmat vastustivat opintojen keskeyttämistä. Myös
passin hankkiminen tuotti vaikeuksia,
sillä vielä alaikäisenä Ekberg olisi
tarvinnut siihen vanhempiensa hyväksynnän. Avuksi tuli kuitenkin eräs
opiskelutoveri, joka lupasi luovuttaa
matkaa varten oman passinsa.
Yritettyään huonolla menestyksellä
koota Tampereelta suurempaa ryhmää hän päätti vuoden lopulla matkustaa Saksaan yhdessä vain yhden
toverinsa kanssa. Matka suuntautui
ensin junalla Kemiin ja sieltä isommalla joukolla jäitse kohti Haaparantaa. 18 tunnin raskaan taivaltamisen
jälkeen väsynyt joukko päätyi ruotsalaiseen taloon, josta järjestyi huolto
ja hevoskyyti perille Haaparantaan.
Loppumatka junalla Saksaan sujui
ongelmitta ja Ekberg ilmoittautui
Lockstedtin leirillä 7. päivänä tammikuuta 1916.
Suomessa tekniikkaa opiskelleena
hänelle ryhdyttiin pian antamaan
myös viestikoulutusta ja hän osallistui
myöhemmin Libaussa ja Berliinissä useille viesti- ja radistikursseille.
1917 hän kävi myös Polangenissa
järjestetyn vaativan sissikurssin, jota
kutsuttiin myös pommarikurssiksi.
Jääkäreille suunniteltiin Saksassa
omat sotilasarvot ja Ekbergkin ylennettiin Hilfsgruppenführeriksi, ryhmän apulaisjohtajaksi toukokuussa
1917.
Syksyllä 1917 vähitellen valmistelemaan jääkäripataljoonan palauttamista Suomeen. Mm. näistä syistä

Viestijääkärikenraali Leo Ekbergille
muistopaasi hänen 1917–1918 salaisen
radioasemansa nurkille
Jääkäriviestikenraalimajuri Leo
Ekberg sai 23.11. muistomerkin
Helsingin Kulosaareen Eugen
Schauman puistoon. Graniittipaasi
on pystytetty lähelle sitä rakennusta, missä hän piti salaista radiovastaanotinta vapaussodan aikana.
Muistomerkin paljastivat viestitarkastaja, eversti Eero Valkola,
Viestikiltojen liiton puheenjohtaja
Jukka-Pekka Virtanen ja ikikaaderi,
majuri Olli Vuorio. Muistomerkin
siunasi kenttärovasti Janne Aalto.
Jääkärisäätiön puheenjohtaja
Jukka Pennanen toi tilaisuuteen

Jääkärisäätiön tervehdyksen ja
kiitokset Viestikiltojen liitolle jääkärien muiston vaalimisesta.
Graniittipaadessa on jääkärikunniamerkki sekä teksti: Jääkäri Leo
Ekberg perusti 15.12.1917 salaisen
radioaseman osoitteeseen Vanha
Kelkkamäki 14 ja piti yhteyttä
saksalaisiin joukkoihin Helsingin
valtaukseen 13.4.1918 asti. Jääkärikenraalimajuri toimi puolustusvoimien viestijoukkojen johdossa
vuosina 1939–1954. Viestikiltojen
liitto 23.11.2019. Uudenmaan
viestikilta Ry.

Jääkärikenraalimajuri Leo Ekbergin muistomerkki on Helsingissä Kulosaaressa Eugen Schaumanin puistossa. Kunniavartiossa kadetit sekä Viestikiltojen liiton ja Uudenmaan viestikillan liput. Kuva Juha Peltomäki.

Jatkuu seuraavalle sivulle.
PAROLE 4 • 2019
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Jatkuu edelliseltä sivulta.
nähtiin tarpeelliseksi luoda Saksasta
Suomeen salainen yhteys, joka olisi
riippumaton yleisestä puhelin- ja
lennätinverkosta. Asia ratkaistiin
lähettämällä Suomeen kaksi viestikoulutettua jääkäriä ja varustamalla
heidät tarkoituksenmukaisella radiokalustolla. Radisteiksi valittiin
jääkärit Arthur Stenholm ja Leo Ekberg, molemmat hyvin koulutettuja
radisteja ja muutenkin ansioituneita
jääkäreitä. Stenholm, vuodesta 1935
lähtien Saarmaa, matkusti radioineen
Ruotsin kautta Vaasan Vaskiluotoon,
jossa hän sai salaisen vastaanottimensa toimintakuntoon lokakuussa
1917. Marraskuussa jääkäri Ekberg
ja sekä seitsemän muuta jääkäriä
tuotiin saksalaisella sukellusveneellä
Loviisan. Toinen mukana ollut viestijääkäri Yrjö Tenhunen siirtyi ensin
suojeluskuntalaisten kouluttajaksi ja
myöhemmin Stenholmin apulaiseksi
Vaasan radioasemalle. Suomalaiset
jääkärit ja radiolaitteet tuonut sukellusvene UC 57 miehistöineen tuhoutui kotimatkallaan ajettuaan ilmeisesti
venäläiseen miinakenttään.

Perusti radioaseman
Kulosaarelaishuvilaan
Jääkäri Ekberg kuljetti mukanaan
tuomansa vastaanottimen punaisten
hallussa olleeseen Helsinkiin, mutta
lähetintä ei paljastumisvaaran vuoksi
uskallettu sinne viedä. Se varastoitiin
tiettävästi Loviisan lähelle Sarvilahden kartanoon. Helsingissä Ekbergin
vastaanottimen asemapaikaksi valittiin Kulosaaressa Vanhan Kelkkamäentien varrella ollut Ainola-niminen
huvila. Se sijaitsi tuolloin vain lyhyen
matkan päässä 23.11. 2019 paljastetusta Ekbergin muistomerkistä.
Huvilan omisti intomielinen itsenäisyysliikkeen aktivisti maisteri Elmo
Edward Kaila, joka ylläpiti Helsingin
seudulla salaista aktivistiverkostoa ja
toimi jääkärivärvärinä Yrjönkadulla
olleessa peiteyrityksessä Uudessa
Metsätoimistossa. Hän kuului myös
Helsingin suojeluskunnan perustajiin
ja toimi sen kouluttajana.
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Kenraalimajuri Ekberg puolustusvoimien viestipäällikkönä.

Ekberg toimi viestikomentajana sekä
talvi- että jatkosodassa.

Ekbergin vastaanotin sijoitettiin
Kailan huvilan yläkertaan ja saatiin
kuunteluvalmiiksi joulukuun puolivälissä. Vastaanottimen antennina
käytettiin talon puhelinjohtoa, joka
tuotiin huoneeseen tapetin alle kätkettynä. Myös tarpeellinen kondensaattori kätkettiin tapetin alle, mutta
maajohto sai olla selvästi näkyvillä.
Monimutkaisen näköistä vastaanotinta ei muuten mitenkään erityisesti
piilotettu tai salattu. Talossa käyneille
punaisille ja muille viestivälineitä tuntemattomille urkkijoille vakuutettiin,
että asemalla tehtiin vain tieteellistä
työtä, tutkittiin maan magnetismia.
Olihan huvilan omistaja ammatiltaan ja koulutukseltaan maantieteen
opettaja ja Ekberg puolestaan Teknillisen korkeakoulun opiskelija. Talon
emäntä avusti jääkäriä tarvittaessa
kuljettamalla vastaanottimen akkuja
varattavaksi salaa ostoskassissaan. Ekbergin asema kutsumerkiltään MAZA
toimi tehokkaasti aina siihen saakka,
kun saksalaiset joukot valtasivat Helsingin huhtikuun puolivälissä 1918.
Sekä Stenholmin että Ekbergin vastaanotinasemien kautta saatiin valkoisen armeijan johdolle tietoja mm saksalaisten rintamatilanteesta ja muusta
toiminnasta, tukea Suomen itsenäisyyspyrkimyksille ja myös konkreet-

tinen pyyntö sopivien kuljetusalusten
lähettämisestä noutamaan jääkäreitä
Suomeen helmikuussa 1918. Radioaseman hoidon lisäksi Ekberg toimi
vapaussodan aikana ajoittain myös
Helsingin suojeluskunnan kouluttajana. Huhtikuun lopulla hänet
määrättiin ensin opetusupseeriksi ja
myöhemmin konekiväärikomppanian
päälliköksi Helsingin Jääkäriprikaatin
2.Rykmenttiin. Vapaussodan päätyttyä hän jatkoi muutaman viikon ajan
palvelusta samassa joukko-osastossa,
jonka nimi muuttui kesällä Helsingin
Jalkaväkirykmentiksi.
Noin puolet Vapaussotaan osallistuneista jääkäreistä eli runsaat 600
upseeria ja aliupseeria jäi sodan
päätyttyä puolustusvoimien palvelukseen. Näin teki myös jääkäriluutnantti
Leo Ekberg, jonka opinnot Teknillisessä Korkeakoulussa saivat nyt lopullisesti jäädä. Olojen vakiinnuttua
rauhan ajan puolustusvoimia ryhdyttiin kehittämään aluksi saksalaisten
neuvonantajien johdolla. Suomen
puolustusvoimien organisaatioksi
muodostettiin kolme divisioonaa ja
vuoristoprikaati. Kuhunkin yhtymään
päätettiin muodostaa myös pieni
viestijoukko, jonka nimi oli aluksi tiedonanto-osasto, myöhemmin
tiedonantokomppania ja tiedonantovälinekomppania. Näitä voinee
hyvin pitää myöhempien erillisten

Leo Ekberg

viestikomppanioiden varhaisina
edeltäjinä.
Kesällä 1918 yleisesikunnan yhteysosaston päälliköksi ja samalla kaikkien tiedonantojoukkojen komentajaksi määrättiin jääkärimajuri Eric
Heimbürger. Hänen apulaisekseen
määrättiin jääkäriluutnantti Ekberg.
Joulukuussa 1920 kaikkien divisioonien tiedonantovälinekomppanioista koottiin Riihimäelle Kenttälennätinpataljoona, vuodesta 1930
lukien nimeltään Viestipataljoona 2.
Jääkärikapteeniksi ylennetty Ekberg
määrättiin pataljoonan komentajaksi ja hän toimi tässä tehtävässä aina
vuoteen 1933 saakka.
Komentajakautensa aikana Ekberg
hankki itselleen myös sotilaallista jatkokoulutusta käymällä ensin vuonna
1925 ylemmälle päällystölle tarkoitetun kurssin ja suorittamalla sen jälkeen yleisesikuntaupseerin tutkinnon
Sotakorkeakoulussa 1926–27.

Viestikyyhkyslakka kotitalon
ullakolle
Ekberg kävi vuonna 1923 opintomatkalla Tanskassa, jossa hän perehtyi viestikyyhkyjen koulutukseen ja
käyttöön.. Ekbergin innostusta alan
kehittämiseksi kuvaa se, että Kenttälennätinpataljoonan ensimmäinen
kiinteä lakka rakennettiin komentajan
asuintalon ullakolle Riihimäen varuskunnan etukasarmilla. Lisäksi lakkoja
perustettiin myöhemmin ainakin Suojeluskuntajärjestön Päällystökoululle
Tuusulaan ja Jääkäripataljoona 4:n
kasarmialueelle Valkjärvelle.
Vuonna 1921 viestijoukkojen
johtosuhteita muutettiin radikaalisti.
Kaikkien teknillisten joukkojen johtoon nimitettiin yhteinen teknillisten
joukkojen komentaja. Tehtävään
määrättiin jääkärieversti Unio Sarlin,
joka oli pioneeriupseeri ja diplomiinsinööri. Sarlinin lähin apulainen oli
viestiupseeri ja 1934 tähän tehtävään
määrättiin jääkärieverstiluutnantti
Leo Ekberg. Sittemmin hänet määrättiin puolustusminiteriöön teknillisen
tarkastajan toimiston päälliköksi.

Tässä tehtävässä toimiessaan hän
ryhtyi ponnekkaasti hankkimaan
viestille itsenäisen aselajin asemaa.
Tämä onnistuikin lokakuussa 1939.
Päämajan viestikomentajaksi tuli silloinen everstiluutnantti Leo Ekberg.
Ekberg toimikin sitten Päämajan
viestikomentajana Mikkelissä sekä
talvisodan että jatkosodan ajan aina
syksyyn 1944 saakka. Everstiksi hänet
ylennettiin välirauhan aikana 1940.
Päämajan aselajikomentajat olivat
jatkosodan aikana pääsääntöisesti
kenraaleita Viestikomentaja pysyi
kuitenkin everstinä aina kesään 1944
saakka. Syynä tähän on arveltu ylipäällikön niukkaa viestialan ja tekniikan tuntemusta ja siitä mahdollisesti
johtunutta arvostuksen puutetta. Kesäkuun viidentenä päivänä vuonna
1944 Ekberg leijonan kaulukseensa
kuitenkin sai. Muistitiedon mukaan
päämajoitusmestari kenraali Airo
on sotien jälkeen kertonut, kuinka
asia järjestyi. Ylipäällikön 77:ttä
syntymäpäivää oli juuri edellisenä
päivänä vietetty komealla paraatilla
ja juhlaillallisella Ensossa.. Seuraavana aamuna Airon tavatessaan silmin
nähden tyytyväinen ja hyväntuulinen
marsalkka oli kysynyt Airolta, olisiko
tällä nyt jokin pyyntö, jonka hän erityisesti toivoi täytettävän. Tällöin Airo
oli kertomansa mukaan maininnut,
että “eiköhän tuo Ekberg voitaisi jo
ylentää kenraaliksi”. Jotakin marsalkka lienee siihen murahtanut, mutta
kun oli luvannut, piti lupauksensa ja
niin Airo sai ilmoittaa ylennyksestä
Ekbergille. Viestiaselaji oli saanut
ensimmäisen kenraalinsa.
Kenraalimajuri Ekberg jatkoi puolustusvoimien viestikomentajana
myös rauhan oloissa. . Ekberg hoiti
viestipäälliköksi muutettua virkaansa kesään 1954 saakka, jolloin hän
siirtyi reserviin. Hän tuli näin toimineeksi viestiaselajin tosiasiallisena
johtajana yhtäjaksoisesti peräti kaksi
vuosikymmentä.
Kenraali Ekberg ei kuitenkaan siirtynyt täysin syrjään työelämästä, sillä
hän toimi vielä parin vuoden ajan

Eversti evp. Seppo Uro (76) on
toiminut puolustusvoimien
viesti-, tiedotus- ja operatiivisen alan tehtävissä lähes neljän
vuosikymmenen ajan, viimeksi
Pääesikunnan viestitarkastajana 1998–2000. Hän on perehtynyt laajasti oman aselajinsa
historiaan.

Puhelinlaitosten liiton yleisen osaston
päällikkönä Helsingissä.
Vuonna 1947 hänet kutsuttiin Helsingin olympialaisten teleteknisen
päätoimikunnan puheenjohtajaksi,
jossa ominaisuudessa hän tutustui
myös vuoden 1948 Lontoon olympialaisten viestijärjestelyihin.
Ekberg oli taitava ampuja ja ratsastaja ja toimi vuosikymmenten ajan
näiden lajiliittojen sekä paikallisissa
että valtakunnallisissa luottamustehtävissä ja johti näiden lajien joukkueita myös ulkomaisilla kilpailumatkoilla. Hän toimi myös useiden upseerijärjestöjen luottamustehtävissä, mm
Upseeriliiton hallituksen jäsenenä
sekä Jääkäriliiton hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana
Viestiaselajin ensimmäinen kenraali Leo Aleksander Ekberg kuoli pitkän virkauran tehtyään 72-vuotiaana
vuonna 1966.
TEKSTI: Seppo Uro
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Jääkärit siirtolaisina

Kovin moni jääkäri muutti ulkomaille

Jääkärit siirtolaisina – teemapäivä Suomen
jääkärimuseolla
Suomen jääkärimuseolla perehdyttiin lauantaina 28.9.2019 aiemmin
vähemmälle huomiolle jääneeseen
aihepiiriin ”Jääkärit siirtolaisina”.
Tilaisuuden alkuun Kauhavan
kaupungin museointendentti Hanna
Rieck-Takala toivotti yli viidenkymmenen hengen yleisön tervetulleeksi
ja alusti päivän aihetta kertomalla
jääkäriliikkeestä.
Professori emeritius Olavi Koivukangas, Siirtolaisinstituutin johtaja
(1974–2009) ja tämän teemapäivän
idean isä, jatkoi päivän aiheesta.
Jääkärialokkaiden muuttoa Saksaan voi tarkastella siirtolaisuuden näkökulmasta. Miehet lähtivät
Saksaan oppimaan sotataitoja. Jos
jääkäriliikkeen tavoite, Suomen irrottaminen Venäjän yhteydestä, ei
olisi onnistunut, paluuta kotimaahan ei heillä olisi ollut. Koivukangas
kertoi, että professori Matti Lauer-

Hanna Rieck-Takala toivotti lauantaina 3. elokuuta JP 27:n perinneyhdistyksen
kesäpäivien osallistujat tervetulleiksi Suomen jääkärimuseon.

Kauhavan alueelta jääkäreiksi lähteneiden 120:n miehen koti- ja etappipaikkoihin sekä alueen muistomerkkeihin saattoi
vielä tutustua alueen sukututkijoiden laatiman kartan avulla, jota Hillevi Tyni esitteli teemapäivässä.
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man laskelmien mukaan yli 10 %
jääkäreistä lähti 1918–1939 ulkomaille. Kanadaan lähti 49 jääkäriä,
Yhdysvaltoihin 36 ja Australiaan 11
miestä. Yksi jääkäri muutti Argentiinaan ja yksi, vapaaherra K.F. Wrede,
Australian kautta Fidzisaarille.
Venäjälle ja sittemmin Neuvostoliittoon siirtyi yhteensä 13 jääkäriä,
joista neljä oli loikannut jo Saksan
rintamalta. Loput lähtivät vuonna
1918 punaisina emigrantteina.
Ruotisiin muutti neljä, Saksaan kolme ja Norjaan yksi jääkäri. Kuudesta
ulkomaille muuttaneesta jääkäristä ei
ole tarkempaa tietoa.
Suomesta pois muuttaneesta 117
miehestä kotimaahan palasi 40.
Mielenkiintoinen tieto on, että
puolet ulkomaille siirtyneistä jääkäreistä oli kotoisin Etelä- ja KeskiPohjanmaalta, alueilta, joilla siirtolaisuus oli muissakin väestöryhmissä
voimakasta.
Lukuun ottamatta Neuvostoliittoon siirtyneitä lähtijöiden motiivit

Isotalon Antti lähti muutamaksi
vuodeksi Australiaan.

Tällaisilla reissuilla olivat 1920-luvulla myös alahärmäläiset jääkärit
Antti Isotalo ja Aarne Härmänen,
jotka lähtivät muutamaksi vuodeksi
Australiaan. Heidän vaiheistaan kertoivat tilaisuudessa nykyinen Isontalon isäntä Antti Isotalo sekä Aarne
Härmäsen tytär, Hilkka Ruismäki
yhdessä poikansa, professori Heikki
Ruismäen kanssa.
Kahvitauon jälkeen Kortesjärven
pelimannit esittivät aiheeseen sopivia
kappaleita kuten ”Poijat ne menöö
Ameriikasta hakemahan rahaa”.
Lehtori Maija-Leena Kero toi
”Kalterijääkärit pakkosiirtolaisina”
- alustuksellaan esille vielä uuden
näkökulman päivän teemaan.
Iltapäivän aikana pääsi jääkäriliikkeeseen tutustumaan myös Suomen
jääkärimuseossa.
TEKSTI: Hanna Rieck-Takala

muuttaa muutamaksi vuodeksi tai
loppuelämäksi muihin maihin olivat
yleensä taloudellisia.

Osastojen yhteyshenkilöt
Osasto
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Helsinki-Uusimaa
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Kuopio
Kymenlaakso
Lappi
Länsi-Pohja
Oulu
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Satakunta
Vaasa
Varsinais-Suomi

Nimi
Ignatius Jorma K.O.
Passi Juhani
Sillanpää Pekka
Kinnarinen Tero
Kiviniemi Pertti
Mäntylä Erkki
Ryhänen Seppo
Mikkonen Paavo
Aherto Markku
Esko Risto
Laurinolli Teuvo
Tulosmaa Timo
Jouko Pekka
Ramstedt Pertti
Forssten Brage
Vuontela Kyösti

Puhelin
040 503 6499
050 322 3469
040 749 0666
050 496 6456
0400 846 956
040 151 3123
050 440 9833
044 550 9375
0400 823 520
040 501 4131
040 735 3746
040 744 0565
040 516 1018
0500 722 217
050 599 0269
0500 910 402

Sähköposti
etela-karjala@jp27.fi
etela-pohjanmaa@jp27.fi
hki-uusimaa@jp27.fi
kainuu@jp27.fi
kanta-hame@jp27.fi
keski-suomi@jp27.fi
kuopio@jp27.fi
kymenlaakso@jp27.fi
lappi@jp27.fi
lansi-pohja@jp27.fi
oulu@jp27.fi
pirkanmaa@jp27.fi
paijat-hame@jp27.fi
satakunta@jp27.fi
vaasa@jp27.fi
varsinais-suomi@jp27.fi
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Panssaripataljoona ja jääkäritykistörykmentti tukevat

JP27:n Kanta-Hämeen osasto perustettiin
Parolannummella
Jääkäripataljoona 27 Kanta-Hämeen
osaston perustamisen pöytäkirja on
päivätty 25.2.1994 Parolannummen
sotilaskodissa. Kokouksen koollekutsuja oli evl. Jorma Jokisalo, silloinen Hämeen Jääkäripataljoonan
komentaja.
Eversti evp. Jorma Jokisalo kertoi,
että silloinen Etelä-Suomen sotilaslääninkomentaja kenraali Erkki Rannikko oli pyytänyt häntä perustamaan
maakunnallisen JP27 Perinneyhdistyksen, joka Kanta-Hämeestä puuttui.
Toiminnan miehenä tunnettu evl.
Jorma Jokisalo tarttui asiaan ja niin
perustettiin Kanta- Hämeeseen JP27
perinneyhdistyksen maakunnallinen
osasto.
Ensimmäisen johtokunnan kokoonpano vuonna 1994 oli seuraava:
puheenjohtaja evl. Jorma Jokisalo,
varapuheenjohtaja varatuomari Antti
Heiskanen, sihteeri- ja rahastonhoitaja majuri Hannu Tukia, johtokunnan
jäsenet; opettaja Yrjö Perksalo, rouva
Eeva Komonen, dipl.ins. Yrjänä Heikinheimo ja evl. Erkki Käkelä.
Perustavassa kokouksessa toiminnan ohjeina kirjattiin, että monien
rinnakkaisten perinneyhdistysten
toimiessa samalla alueella niin toimintalinjan tulee olla sellainen, että
vältyttäisiin toimintojen päällekkäisyydeltä. Toiminnan tulisi keskittyä
Jääkäriperinteiden vaalimiseen.
JP27 Kanta-Hämeen osaston toiminta on jatkunut ja jatkuu Kanta-Hämeen talousalueella osin vakiintuneiden mutta kehittyneiden toimintojen
mukaisesti.
Toimintaa merkittävästi tukee
kaksi perinnejoukkoyksikköä. Hämeen Panssaripataljoona ja Jääkäritykistörykmentti Parolannummellla.
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Kanta-Hämeen osasto vastasi jääkärilipun neljännen painoksen valmistamisesta.
Uudistettu jääkärilippu naulattiin 26.2.2013 Verkatehtaalla. Puhujapöntössä osaston puheenjohtaja Ari Parkkola.

Molemmilla joukkoyksiköillä vahvat
Jääkäriperinteet.
Hämeen Panssaripataljoona on
ainoa jääkäriperinteiden vaalijoista,
joka on joukkona ollut toiminnassa
perustamisestaan lähtien.
Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen lippu, joka osallistuu eri
tilaisuuksiin valtakunnan alueella,
on säilytettävänä Hämeen Panssaripataljoonassa, joka myös asettaa tilaisuuksiin tarvittavan lipunkantajan,
lippuvartion ja lippujoukkueen.
Jääkäripataljoona 27 Kanta-Hämeen osaston yhteistyöhön perinnejoukkoyksiköiden kanssa kuuluu
varusmiesten palkitseminen kotiut-

tamistilaisuuksissa ja kurssien päätösjuhlissa.
Osasto on tyytyväinen alueen yhteistyökumppaneihin niin yhteisöihin
kuin yksityisiin henkilöihinkin. Kiitokset tuesta!
On sopivaa mainita yksityishenkilöistä pitkään arvokasta tukea
antaneet taiteilija/graafikko Antti U.
Kuusisto, sekä Sotakamreeri Teuvo
Mahlberg. Kiitokset heille!
Osasto sai käyttöönsä kokonaisuudessaan Suomen Jääkärit -lehtisarjan
vuosikerrat, lehtisarjat painettu 1919
ja 1920.
Jääkäripataljoona 27 Kanta-Hämeen osaston toimesta julkaistiin

JP27 Kanta-Häme

8.5.2001 Suomen Jääkärit kirjasarja.
Mielenkiintoisaa ja arvokasta kirjasarjaa on edelleen saatavissa KantaHämeen osastolta. Loistava lahja
historiasta kiinnostuneelle henkilölle.
Osasto sai oman lippunsa
21.2.2004 pidetyssä lipun naulaus- ja
siunaustilaisuudessa Hämeenlinnan
Raatihuoneella. Lipun suunnitellut
ja piirtänyt taiteilija/graafikko Antti
U. Kuusisto.
Osaston lippu on mukana kaikissa
varuskunnallisissa tilaisuuksissa Hämeenlinnassa, muiden maanpuolustusjärjestöjen lippujen kanssa.

Osasato vastaa uuden
jääkärilipun hankinnasta
Osasto järjesti 20.2.2005 Jääkäriliikkeen 90 vuotta – juhlan museo
Militariassa Hämeenlinnassa.
Hämeenlinnan Ahveniston hautausmaalla on haudattuna kaksikymmentäkolme Jääkäriä. Kanta-Hämeen
osasto on koko toimintansa ajan huolehtinut haudoista. Perinteisesti jouluaattona jäsenistöstä koottu osasto
sytyttää haudoille kynttilät.
Hämeenlinnan Raatihuoneella julkaistiin 9.3.2008 yhteistyönä Suomen
Tykistömuseon kanssa julkaisu: Kanta-Hämeen Jääkärit. Julkaisussa on
kuvalla varustettuna teksti henkilöstä
ja maininta hautapaikasta. Taustatyön
Kanta-Hämeen Jääkärihaudoista teki
everstiluutnantti Pekka Kantakoski.
Mielenkiintoinen ja toimintaa lisäävä tapahtuma oli 26.2.2013 KantaHämeen osaston tukiessa toteutunut
Jääkärilipun naulaus Hämeenlinnan
Verkatehtaan Vanajasalissa. Uuden
jääkärilipun piirtänyt taiteilija/graafikko Antti U. Kuusisto kertoo: ”Lipun
piirtäminen digitaaliseen muotoon
1:1 kokoon, eli 124x124 cm, vei
kymmeniä tunteja. Heraldisen osaamisen ja tiedon käytin seuratessani
tarkasti alkuperäisen lipuntekijän
professorin rouva Hahlin kädenjälkeä
95 vuotta sitten”.

Kanta-hämäläisiä Tampereella. Tässä kuullaan selostusta Härmälässä olevasta
jääkärimuistomerkistä.

Toimintavuosien saatossa jäsenistölle on järjestetty historiallisia
matkoja ja tutustumisia. Tampere,
Kalevankankaan ja kaupungintalon
taistelut on läpi käyty. Helsingissä on
käyty katsomassa punaisen lyhdyn
nousupaikka työväentalolla ja Pasilan tapahtumat vapaussodan aikana.
Puheenjohtaja Ari Parkkola on
valmistanut esityksen Syrjäntaan
taisteluista, joka myös jäsenistölle
on autenttisilla paikoilla läpi käyty.
Jääkäripataljoona 27 Kanta-Hämeen osaston tulevaa toimintavuotta
2020 vievät eteenpäin: Pj Ari Parkkola Vpj. Teuvo Mahlberg Sihteeri/Rahastonhoitaja Pertti Kiviniemi, Katri
Jauro, Pekka Salmela, Risto Laitinen,
Kimmo Hartikainen ja (HämPSP komentaja evl.) Riku Rantakari.
Kaikki toiminta, mutta erityisesti
vapaaehtoinen toiminta, tarvitsee tekijänsä. Ilman tekijöitä ei tule tulosta.

Osaston lippu on mukana maanpuolustustapahtumissa. Tässä lippua
kantaa varapuheenjohtaja Teuvo
Mahlberg

Teksti ja kuvat: Pertti Kiviniemi
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Katseet kohti vuotta 2020
Hieno ja tapahtumarikas toimintavuosi 2019 on kohta takana. Osastot
ovat järjestäneet lukuisia jääkäriaiheisia seminaareja, esitelmätilaisuuksia,
näyttelyitä, patikkaretkiä ja soturilounaita yhdessä muiden samanhenkisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
Toiminnan monimuotoisuutta lisää
entisestään arvokas ja tärkeä jääkärihautojen kunnostustyö niin kotimaassa kuin ulkomailla. Jääkärien
hautamuistomerkkien säilyttäminen
ja kunnossa pitäminen on kunnia-asia
– valitettavasti tämä ei ole itsestään
selvyys. Arvostan kovasti jäsenistöstämme aktiivista otetta niin seurakuntien suuntaan kuin käytännön
kunnostustöissä hautausmailla.
Jääkärisäätiön pitkä ja vaativa
kirjaprojekti saatettiin maaliin ja
Suomen jääkärit – itsenäisyytemme
kärkijoukko-kirja julkaistiin marraskuun 15. päivä. lämpimät onnittelut
kirjan kirjoitukseen osallistuneille.
Julkaisutapahtuma nousi myös valtakunnalliseen tietoisuuteen hienolla
tavalla samoin kuin perinneyhdistyksemme tavoite ”taata se, ettei jääkäriliikkeen hieno ja koskettava tarina
hautaudu tai hämärry vuoden 1918
tapahtumien kansallisen syyttelyn alle”. Jäsenemme voivat hankkia kirjan
kansliastamme joululuettavaksi – jääkäreistä lukeminen ja luetusta keskusteleminen on perinteiden vaalimista.
Tuleva vuosi lähtee liikkeelle osastojen toimesta perinteisin menoin ja
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tapahtumin. Osastojen puheenjohtajat kertoivat toimintasuunnitelmaja vaalikokouksessa ensi vuoden
tapahtumista ja toiminnasta – hieno
vuosi on edessä. Kannustan tekemään
yhteistyötä sisarosastojen kanssa ja
muiden samanhenkisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa – yhdessä
olemme enemmän! Jäsenistömme
matkustaa ja liikkuu työn ja vapaaajan merkeissä ympäri Suomea. Seuraavaan Paroleen kootaan listan osastojemme tärkeimmistä tapahtumista.
Näin voisimme paremmin osallistua
paitsi oman osaston toimintaan myös
muiden osastojen toimintaan, jos
matkamme vie heidän alueelleen
sopivaan aikaan.
Muistutan, että Hohenlockstedtissa
vietetään jääkärikoulutuksen aloittamisen 105-vuotisjuhlaa helmikuun
lopussa. Esitin yhdistyksen osastojen
puheenjohtajille, että sisällyttäisitte
lähivuosien toimintasuunnitelmiin
osallistumisen Finnentagille. Tämä on
siis puheenjohtajanne vahva suositus!
Tulevan vuoden juhliin matkaa jäsenistömme lisäksi puolustusvoimista
jääkärien perinnejoukkoyksiköiden
delegaatio. Tarkoituksena on lisätä
aktiivipalveluksessa olevien nuorten
upseerien ja aliupseerien jääkäritietämystä tutustumalla jääkärien
koulutusympäristöön ja kaupunkiin.
Minusta vähintään yhtä tärkeää on
tutustua Hohenlockstedtin kuntaan ja
ihmisiin. On perin koskettavaa kokea

omakohtaisesti, kuinka tärkeä ja merkityksellinen perinne Finnentag on
tälle pienelle saksalaiselle kunnalle.
Suomalaiset ovat erittäin tervetulleita
vieraita – Suomen jääkärien perillisiä
ja perinteiden vaalijoita. Olemme
käynnistämässä kunnan kanssa projektia, jonka tuloksena keskeisiin
kohteisiin asennetaan muistolaatta ja
informaatiotaulu kertomaan Suomen
jääkäreistä. Tulevaisuudessa voitte
ennalta suunnitella verkossa vierailukohteet ja liikkumisenne alueella
näiden ”informaatiopisteiden” avulla.
Nähdään Holossa ensi vuonna!
Jääkäriseminaari järjestetään Kauhavan Kortesjärvellä 26.4. Saamani
tiedon mukaan seminaarissa puhuu
Sampo Ahto muun muassa siitä, miten jääkärit voivat olla esimerkkeinä
nykynuorille – ajankohtainen ja osuva tulokulma jääkäreihin ja jääkäriaatteeseen. Vuosikokous järjestetään
Kouvolassa upseerikerholla 21.3. ja
kesäretkemme suuntautuu Ouluun.
Toivon, että mahdollisimman moni
osallistuisi perinneyhdistyksen ja
osastojen toimintaan tulevana vuonna – ottakaa mukaanne samanhenkinen kaveri, josta tulee uusi jäsen arvokkaaseen perinneyhdistykseemme.
Jääkäriterveisin,
Pasi Välimäki

Sotahistoriaa – jääkäriperinnettä – karjalaista ja suomalaista ruokakulttuuria – puhetta – musiikkia

TALVISODAN MUISTOPÄIVÄLLINEN JÄÄKÄRIHENGESSÄ
Paikka: 28.2.2020 klo 18.30, Ravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, Jyväskylä
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen Keski-Suomen osasto järjestää talvisodan muistoksi
päivällisen, jonka ”esikuvana” on JP 1:n esikunnan 11.3.1940 Nietjärvellä pataljoonan vuosipäivänä
järjestetty päivällinen. Ruokalistaa on hieman muutettu nykyaikaisempaan suuntaan, mutta sen
oleelliset osat ovat samat.

MENU
Voileipäpöytä
Rukiiset savusiika-, savusärki- ja savukinkkuleipäset
Salaatit
Poropuolukkapateeta ja yrttejä
Valkosipulisuolakurkkua, hunajaa ja smetanaa
Perinteistä hapankaalia
Vihersalaattia, tomaattia, kurkkua ja kermakastiketta
Pyttipannu
Perunaa, sipulia, palvipekonia, kuutioitua makkaraa, ylikypsää naudanniskaa, sika-nautasäilykettä ja
suppilovahveroita. Paistettua kananmunaa sekä suolakurkkua ja persiljaa.
Jälkiruoka
Karjalaista hapanta kaurakiisseliä hillon kera
Kahvi
Muut päivällisen juomat: vesi ja puolukkamehu
Eri maksusta juomapaketti: 4 cl akvaviittia, 2 x 4 cl viinaa ja 4 cl konjakkia
Ilmoittautumiset:
maksamalla päivällisen hinta 45,00 euroa ja mahdollisesti juomapaketti 23,50 euroa ja
ilmoittautuminen sähköpostilla porvalit@gmail.com.
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä: keskiviikko 12. helmikuuta 2020
Pankkitili:
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen Keski-Suomen osaston tilille FI87 1045 3501 0374 01.
Tietoja osastoon mahdolliset ruoka-allergiat ja osallistujan nimi, jos se on joku muu kuin maksaja.
Pukukoodi: tummapuku/palveluspuku
Järjestäjä: Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen Keski-Suomen osasto
Tiedustelut: Martti Porvali, porvalit@gmail.com tai 040-9379008
.
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Kaksi talvisotaa
ensin yksin ja sitten Englannin ja Ranskan ”tuella”
Marraskuun viimeisenä päivänä
vuonna 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Talvisota on Suomen
kansan pitkän historian kohtalokkain
hetki. Suomen kansan olemassaolo
ei ole ollut yhtä vakavasti uhattuna
koskaan aiemmin eikä koskaan myöhemmin.
Otsikkoni on kaksi talvisotaa, sillä
jaan Talvisodan kahteen erilaiseen
vaiheeseen: yksin ja yhdessä, siis
ensin kolme viikkoa yksin ja loppuaika yhdessä suurvaltojen kanssa.
Talvisotaan viittaaminen esimerkkinä siitä, miten Suomi selviää yksin,
on virheellistä, sillä Stalin pysäytti
massiivisesti etenevän valloitushyökkäyksensä vain välttääkseen sodan
laajenemisen suurvaltojen väliseksi.
Silti selviytyminen kolmen viikon
poliittis-sotilaallisesta operaatiosta
sodan alussa ja vastarinnan kestäminen sen jälkeen olivat välttämätöntä
Suomen pelastumiseksi.
Talvisodan ensi vaiheessa ensimmäisten kolmen viikon aikana Suomi
oli todella ja aidosti yksin. Suomella
ei ollut liittolaisia eikä auttajia. Mutta
toisessa vaiheessa eli 22. joulukuuta
1939 alkaen Suomi oli osa suurvaltojen nopeasti kärjistyvää asetelmaa
ja niiden alkanutta kilpajuoksua
Pohjolaan.
Kansainvälinen asetelman lisäksi
myös sotatoimet olivat perusteellisesti erilaiset sodan alussa ja lopussa.
Sodan alkua leimasi Neuvostoliiton
yritys liittää Suomi itseensä ilman
taistelua, poliittisella manööverillä. Valloituksen ensisijainen keino
oli poliittinen, Otto Wille Kuusisen
nukkehallitus, ja sotatoimien tehtävänä oli raivata tie Helsinkiin, jossa
vaihdettaisiin lippu valtioneuvoston
linnan katolla. Kun tämä ei Suomen
vastarinnan ansiosta onnistunut, rintamilla seurasi jatkuvia hyvin vaarallisia taisteluja. Tässä vaiheessa Suomi
saavutti myös torjuntavoittoja.
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Dramaattinen fantasiakuva Raatteen tieltä David Camphellin kirjasta ”Talvisodan
sankarit, vertailussa suomalainen ja puna-armeijan sotilas”. Minerva 2017. Taiteilija on kuvannut tarkasti aseet, kuten M27 Degtrajev-pikakiväärin, kolmen linjan
kiväärin ja palavan T 26 panssarivaunun. Paha asiavirhe on kovasti suomalaista
puolijoukkuetelttaa muistuttava teltta. Telttoja puna-armeijalla ei ollut, mikä koitui monen sotilaan kuolemaksi.

Neuvostoliitto ampui Karjalan kannaksella rajan pinnassa Mainilassa
raskaiden aseiden laukauksia, joihin
vedoten se hyökkäsi Suomeen 30.
marraskuuta 1939. Hyökkäyksellä oli
kaksi kärkeä: sotilaallinen ja poliittinen. Pommit putosivat Helsinkiin sodan ensimmäisenä päivänä. Neuvostosotilasjohdon odotuksissa oli, että
sota kestäisi ehkä vain kaksi viikkoa.
Tärkein kärki oli poliittinen. Hyökkäyksen toisena päivänä 1. joulukuuta perustettiin Terijoelle suomalaisen
emigranttikommunistin, entisen kansanedustajan ja kevään 1918 vallankumoushallituksen jäsenen, Moskovassa perustetun Suomen Kommunistisen Puolueen perustajan Otto Wille
Kuusisen johtama ”kansanhallitus”.
Kuusisen hallitus julisti 1.12.1939,
että ”Ensimmäinen suomalainen

armeijakunta saa kunnian tuoda pääkaupunkiin Suomen Kansanvaltaisen
Tasavallan lipun ja pystyttää sen
presidentin linnan harjalle, työtätekevien riemuksi ja kansan vihollisten
kauhuksi.”

Ensin Suomi oli aivan yksin
Talvisodan puolustustaistelun ensimmäinen vaihe oli viivytys. Sitä seurasivat torjuntataistelut ja sen jälkeen
suomalaisten vastahyökkäykset ja
niiden yritykset. Tässä vaiheessa koko
maailma pidätti henkeään ja oli aivan
varma siitä, että Suomelle koituisi
Puolan kohtalo: neuvostomiehitys.
Ruotsi, Englanti, Ranska, Yhdysvallat, Saksa – kaikki olivat selvästi ilmoittaneet, että ne eivät tue Suomea
sotilaallisesti. Vielä marraskuussa
1939 Englanti oli tehnyt virallisen

Kaksi talvisotaa

päätöksen, että sotaa ei julistettaisi
Neuvostoliitolle, vaikka se hyökkäisi
Suomeen tai muihin Skandinavian
maihin, mutta Ruotsille voitaisiin antaa takuu Saksan hyökkäyksen varalta
ja Norjalle laivastotukea.
On itsestään selvää, että mikäli
Suomen ensimmäinen puolustus
olisi pettänyt, Suomi olisi joutunut
Neuvostoliiton osaksi. Andrej Vajdan
elokuva Katyn kuvaa täsmälleen sitä
kohtaloa, joka suomalaisille suojeluskuntalaisille, upseereille ja koulutetulle väestölle olisi tapahtunut.
Heidät olisi ammuttu Katynissä, joka
oli varattu suomalaisille, mutta joka
sitten koitui puolalaisten kohtaloksi.
Maailmansota oli julistettu, mutta taisteluja ei käyty missään. Koko
maailman huomio saattoi kohdistua
Suomen puolustustaisteluun. Ensimmäisenä käännekohtana voidaan pitää Kansainliittoa, tuota usein väheksyttyä Yhdistyneiden Kansakuntien
edeltäjää. Se erotti Neuvostoliiton
jäsenyydestään
14. joulukuuta. Kansainliiton käytävillä käytiin merkittäviä keskusteluja, joissa Suomen entinen ulkoministeri Rudolf Holsti oli hyvin tärkeällä

Talvisodan suomalainen konepistoolimies. Kuva kirjasta Talvisodan sankarit.

Neuvostoliittolainen T 26- panssarivaunu murtaa suomalaisen piikkilankaesteen.

sijalla. Holstia joskus vähätellään,
mutta tuolloin hänen aktiivisella toiminnallaan Suomen avun värväämiseksi oli ratkaisevan tärkeä merkitys.
Kansainliiton kokous oli avannut
näkymän suursodan laajentumiseen
Pohjois-Eurooppaan. Neuvostoliitto
oli jo hyökännyt ja nyt odotettiin
myös Saksan alkavat painostaa erityisesti Ruotsia. Länsivallat halusivat
vaikuttaa Norjan ja Ruotsin mielipiteeseen, että ne eivät hyväksy Saksan tai Neuvostoliiton suojelusta.
Suomen sota, Suomen auttaminen,
nousi joulun alla 1939 keinoksi
tiivistää ja tehostaa Saksaa vastaan
käytävää epäsuoraa sotaa. Sota haluttiin siirtää mahdollisimman kauas
Englannin ja Ranskan omilta rajoilta,
Skandinaviaan.
Varsinkin Ranskassa koettiin painetta koventaa Saksan vastaisia otteita
epäsuorien keinojen osoittauduttua
riittämättömiksi. Länsivalloilla oli
pohjoisessa kaksi strategista intressiä: Norjan rannikko, josta käsin oli
mahdollista häiritä Atlantin meriliikennettä, ja Ruotsin rautamalmi, jota
kuljetettiin pitkin Norjan ja Itämeren
rannikkoa Saksan sotateollisuuden
tarpeisiin. Päätavoitteeksi asetettiin
Ruotsin rautamalmiliikenteen pysäyttäminen Saksaan.

Britit ja Ranska puuhaavat
”apua” tavoitteena Kiirunan
malmikentät
19. joulukuuta Englannin ja Ranskan yhteinen ylin sotaneuvoston,
Supreme War Council, päätti antaa
Suomelle ”kaikkea mahdollista apua”
sitä tarkemmin erittelemättä. Neuvostoliiton sitominen konfliktiin oli yksi
tärkeä motiivi. Ranskan aloitteellisuuden johdosta myös huomattavasti varovaisempi Englanti muutti kantansa
Suomen auttamiseen.
Suomesta oli tullut suurpolitiikan
osatekijä, sen kohtalo ratkaistiin
ei vain sen omilla rintamilla, vaan
myös yhdessä suurvaltojen kanssa.
22. joulukuuta tapahtui ratkaiseva
käänne, kun Englannin sotakabinetti
teki päätöksen, jonka päätavoitteena oli Ruotsin Saksaan suuntutuvan
rautamalmiliikenteen pysäytys. Suomen auttaminen tarjosi tärkeimmän
keinon päästä malmikuljetusten
kimppuun.
Miltä lännen herännyt kiinnostus
näytti Neuvostoliiton johdon silmissä? Länsivaltojen äkkiä herännyt
kiinnostus siirtää sotatoimet PohjoisJatkuu seuraavalle sivulle.
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Jatkuu edelliseltä sivulta.
Eurooppaan olivat näkyvästi esillä
maailman lehdistössä.
On selvää, että Neuvostoliitto
pelkäsi vallankumouksen jälkeisten
interventiosotien uusiutuvan ja länsivaltojen tavoittelevan neuvostohallituksen kaatamista. Vainoharhaisuutta
ehkä, mutta Moskovan näkökulmasta
tilanne oli dramaattisesti muuttunut.
Neuvostoliittoa uhkasi suurvaltakonflikti.
Suomi ei enää ollut yksin. Kansainliiton apuvetoomuksen ja Suomen
urhean taistelun ansiosta Suomeen
alkoi virrata merkittävää apua. Tärkein auttaja oli puolueetonta ulkokuorta ylläpitävä Ruotsi, joka salli
vapaaehtoisten värväytymisen, ja
monenlaisen materiaali- ja raha-avun
toimittamisen Suomelle. ”Finlands
sak är vår” ei ollut vain iskulause,
vaan myös totta. Myös muista maista
tuli huomattavaa tukea.
Neuvostoliitto kuitenkin ryhmitti
tammikuussa Suomen rajalle lukumäärältään toisen mittaluokan ja
ammattitaidoltaan ja varustukseltaan
huomattavasti järeämmät joukot, jotka aloittivat tulivalmistelut helmikuun
alussa ja sotilaallisen suurhyökkäyksen 11. päivänä helmikuuta 1940.
Siinä hyökkäyksessä ei ollut enää kuvitelmia paraatimarssista eikä mitään
laskettu poliittisten tekijöiden varaan,
sillä Kuusinen oli pantu sivuun.

Rintamilla taisteltiin diplomaatit
neuvottelivat
Suomi eli kahdessa todellisuudessa. Rintamilla taisteltiin helmikuun
alussa alkanutta valtavaa uutta hyökkäystä vastaan. Diplomatian tasolla
käytiin kiivaita neuvotteluja siitä,
tulisiko Ruotsi auttamaan Suomea,
sallisivatko Ruotsi ja Norja länsivaltojen joukkojen kauttakulun alueiden
kautta Suomea auttamaan, pyytäisikö
Suomi virallisesti apua ja painostaisi
siten Norjaa ja Ruotsia. Ennen kaikkea jatkuva neuvotteluyhteys Moskovaan piti yllä valintaa järkyttävän
kovien rauhanehtojen ja sodan jatkamisen välillä.
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Ranskan suunnitelmaa tulla Suomen
avuksi talvisodassa kuvataan Henrik
Talan kirjassa ”Talvisodan ranskalaiset
ratkaisijat”.

Mutta Suomen kestokyvyllä oli
rajansa. Se pelätty yhdestoista venäläinen tuli maaliskuun alussa 1940.
Venäläiset pääsivät maihin ja saivat
sillanpääaseman Viipurinlahdella.
Tohtori Lasse Laaksonen toteaa
väitöskirjassaaan: ”Puolustajan joukkojen tila Viipurinlahdella ja Kannaksella oli sitä luokkaa, ettei niillä olisi
enää pystytty hyökkääjän etenemistä
pysäyttämään.” Hän perustelee kantaansa viittaamalla elävän voiman
väsymykseen rintamalla ja johdossa,
johtojärjestelmä fragmentoitumiseen
ja haavoittuvaisuuteen, vihollisen
kykyyn jatkaa painostusta kiihtyvällä
intensiteetillä.
Ylipäällikkö Mannerheim tiivisti
rintamakomentajilta pyydettyjen
raporttien pohjalta laaditun viestin
maan hallitukselle 9. maaliskuuta:
”Armeijan nykyinen tila on sellainen, etteivät enemmät sotatoimet
voi johtaa muuhun kuin tilanteen
jatkuvaan heikkenemiseen ja uusiin
alueluovutuksiin.” Mannerheim antoi hallitukselle kategorisen ohjeen
solmia rauha.
Jäljellä on vielä kaksi kysymystä:
miksi Suomi teki rauhan ja miksi
Neuvostoliitto teki rauhan. Suoma-

laisten suureen talvisotakertomukseen kuuluu ylistää suomalaisten
taisteluvoimaa, sisua ja itsekuria. Se
on täyttä totta ja pätee joulukuun ja
tammikuun, ja vielä helmikuun alkupuolenkin taisteluihin. Suomen ihme
esti nopean miehityksen.
Jos on yksiselitteistä, miksi Suomi
taipui solmimaan rauhan, on vaikeampi yhtä selkein perustein vastata
paljon vaikeampaan kysymykseen
eli siihen, miksi Stalin taipui rauhaan. Neuvostojoukkojen ylivoima
oli murskaava.
Puna-armeijan hyökkäys eteni
menestyksellisesti. Vaikka tappiot
olivat suuret, reservejä ja kalustoa oli
riittävästi hyökkäyksen jatkamiseen.
Neuvostoliitto oli saavuttanut rintamilla talvisodan alun katastrofaalisen
heikon menestyksen jälkeen osoittanut taistelukykynsä ja sen maine oli
palautumassa.
On pakko päätellä, että ratkaiseva
syy Stalinin suostumisessa rauhantekoon oli pelko sodan laajenemisesta
suurvaltojen väliseksi. Englannin ja
varsinkin Ranskan näkyvä valmius
liittyä sotaan omin sotajoukoin oli
ilmeistä ja Stalinin saamat tiedustelutiedot ilmeisesti vielä sitä liioittelivat.
Ei länsivaltojen lähettämistä joukoista
olisi ollut merkittävää sotilaallista
vastusta, mutta Neuvostoliitto olisi
joutunut sotaan niitä vastaan. Suurpoliittisessa asetelmassa tämä olisi
merkinnyt vakavaa aseman heikentymistä erityisesti suhteessa Saksaan.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että
länsivaltojen interventiosuunnitelma
pelasti Suomen Talvisodassa. Maailmansodan rintamilla oli ollut hiljaista Puolan jälkeen. Epäsuora taloudellinen sodankäynti oli nostanut
tavoitteeksi Ruotsin malmiliikenteen
pysäytyksen. Suomen torjuntavoitto
oli antanut aikaa suurpolitiikalle.
Suomi käytti taitavasti länsivaltojen
avuntarjousta rauhanneuvotteluissa.
Teksti perustuu professori Martti Häikiön Paasikivi-Seurassa syksyllä 2014
pitämän esitelmään.

Sota-ajan lauluja

Muistatko Tellervon, Kaarinan, Anna-Liisan ja Iso-Iitan?

Naiset sota-ajan lauluissa
Nuoret neidot ja vähän vanhemmatkin vaimot olivat sotalaulu
jen viihteellisten sanoitusten
pääaiheina.
Talvisota opetti tärkeän asian. Suomalainen sotilas ei kaivannut harvoihin
lepohetkiinsä mahtipontista isänmaallista paatosta tai uskonnollista
johdatusta. Yksinkertaistaen: keinuvaa enemmän valssia ja kaihoisaa
tangoa, vähemmän julistavaa marssia
ja virttä.
Jatkosotaan lähdettäessä tämä huomioitiin. Varsinkin hermoja kuluttava
asemasota korosti sen mahdollisuuden tärkeyttä, että jokainen saattoi
hetkeksi paeta todellisuudesta omiin
unelmiinsa ja muistoihinsa. Sen mahdollistivat laulut.
Ja mistäpä suomalainen sotilas
unelmoi, ellei kodista ja rakkaastaan.

Armaan kaipuu
Kaikkein tärkeintä oli vastata loputtomaan ikävään. Harmony Sistersin
sota-ajan ykköshitti Kynttilöiden
syttyessä kyllä vastasi kodin kaipuuseen, mutta ei rakkaan. Siksi Veijo
Kärkkäinen teki samaan säveleen
tekstin Ilta-aatoksia. Se päätyi myös
laulukirjoihin.
”Iltahetki taas korsussa koittaa, päivän melske jo laannut on tuo. Kumma
kaipaus mieleni voittaa, aatos kiitävi
armaani luo…”
Kun Georg Malmsten lauloi Meripojan preivin kirjoittamisesta, niin
”luoksesi enhän nyt voi tulla, mutta
aatoksissain oot”. Ikivihreäksi muuttuneessa Äänisen aalloissa ”sua kaukaa, armain, täällä muistelen”.
Suosittu Kerttu Mustosen sanoittama Ilta Kannaksella julisti kertosäkeessään sotilaan uskollisuutta: ”Sua
muistan aina kerran kun saavut, on jo

Harmony Sistersin sota-ajan ykköshitti
Kynttilöiden syttyessä kyllä vastasi
kodin kaipuuseen, mutta ei rakkaan.

Monet laulut lainattiin saksalaisilta.
Näin Edelweissista tuli Orvokki.

päivä uus, sua ootan aina, silloinkin
vaikka ois se ikuisuus…”

heinä. Vaan vahvempi on sen rakkaus
kuin vaskivuoren seinä.”

Ylpeilyn aiheena

Saksalaiset lainat

Sotilaista itsestään, omasta aselajista
tai joukko-osastosta tehtiin luonnollisesti ylpeilyn ja ihailun kohde. Tavallinen sotamieskin oli vartiossa jotakin
laulussa Olen vartija Suomen maan.
”Neitoset ne meitä ihailee, kaihoten
vain perään katselee. Silmää vinkkaa,
ei se haita, vaikk’ on kravatitta paita.”
Saman ajatuksen Palle muotoili
toisin Saksasta lainatussa (Bin kein
Hauptmann) sävelmässä Vaikken
ookkaan kapteeni. ”Yks on nähkääs,
jot’ ei herrat mahtavat tiedä niin kuin
sotamiehet halvimmat: Kas, suudellessa arvot unhoittuu, toisenlaiset
temput vaatii neidon suu.”
Miinanetsintälaivueen laulussa kerrottiin, että kun miinapojat saapuivat
Helsingin rantaan, ”siellä neitokaisia,
on kuin keijukaisia… neidot kilvan
kaulaan käy”. Kun puolestaan viestimiehet saapuivat majapaikkaansa,
”kaunehimmat neidot vallataan”.
Laulussa Pioneeripoika taas ylpeillään, että ”morsian on hentoinen kuin

Jatkosodan aikana mallia otettiin
muutenkin Saksasta, ja sieltä lainattiin eräskin sotilasmarssi. Tunnetuin
oli tietysti Lili Marleen, joka muuttui
Liisa Pieneksi. Samaan säveleen tehtiin kohta toinenkin, nyt Mirja pien.
Liisa oli tavattu kasarmilla, mutta nyt
saattoi korsussa muistella lyhdyn alla
tavattua Mirjaa.
Monikasta tuli Tellervo, Hanneloresta Anna-Maija. Erikasta tuli
Kaarina, Hän oli kaunis kuin kankaan kukka, jota kirjosiipiset perhot
kiersivät kilvaten. Onneksi kuitenkin
”mua hän muistelee tuo hemmyt,
herttainen aartehein”. Edelweissistä
käännetty Orvokki saattoi aiheeltaan
sopia suomalaiselle sotilaalle, mutta
saksalainen kertosäe saattoi tuntua
kummalta: ”Holla-hiidi – hullallaa,
holla-hiidi-hoo!”
Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Sota-ajan lauluja

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Lottia muistettiin
Eldankajärven jään sumppia keittävä
lotta Lunkreeni tuli kaikille tutuksi,
mutta lauluja tehtiin muillekin lotille.
Saksalaisen Erikan säveltä oli käytetty
jo Kaarinaan, mutta oma laulu tehtiin
myös Vienassa palvelleelle kanttiinilotalle. Kanttiinin Maarian ”silmät
on kuin tähtöset, kauniit pikku käden
liikkehet.” Tatu Pekkarisen tekstissä Mannerheimin linjalla ”Suomen
reipas lotta kiitoksemme saa, uljas
uhrimieli häntä kaunistaa”.

Isot Iitat
Hennot, kauniit neitoset olivat enemmän nuorten etulinjan miesten ajatuksissa. Suurin osa Suomen armeijan miehistä oli naimisissa, monen
vaimo saattoi kotona odottaa jo jos
kuinka monetta lastaan. Siksi korsukolportööri Kalle Väänänen osui
naulan kantaan, kun hän teki laulun
Iso Iitasta. Se alkoikin maininnalla,
ettei oma armas ollut Orvokki, ei Liisa
eikä Tellervo.
”Vaan se Iso Iita on, ja sen ison Iitan
rinnalla, elo pojan ompi huoleton.”
Laulussa Hilda ja minä kerrottiin,
kuin Hildalla on laajat silmät, vartalo
pitkä ja tukeva. ”Muistan kämmenet
ja paksut alaraajat”. Lapsia mainittiin
olevan neljätoista. ”Neljä nuorimmista viel’ on alle vuoden, toiset kilvalla
jo käyvät koulua. Pian haikara taas
lentää lisää tuoden, kenties syksypuolta ennen joulua”.

Georg Malmsten lauloi Äänisen
aalloissa ”sua kaukaa, armain, täällä
muistelen”.

Yksi rintamalaulujen suursuosikki oli
Iso-Iita.

Suuri Illusioni eli Mantan lumoissa
teki vaimosta hyväntahtoista irvaa.
Kun kesällä sääsket vainosivat päätä
ja kaulaa, sotamies kuunteli ihmeissään, että missä Manta lauloi. Kamiinan savu pisti nokkaan, ja mieleen tulivat Mantan paistit. Korsussa
permannolle varisi tupakan tuhkaa
– mieleen tuli, kuinka ”Manta silloin
soppakauhalla uhkaa”.
Liisa pien sai vielä yhden version,
kun Nikke Vuolle sanoitti Eukko-Pienen. ”Ikämiesten luokkaa vaikkakin
jo oon, niin esimkies ei lainkaa sitä
ota huomioon. Mulla hän huutaa:
Asemiin, vaikk tahtoisinkin siviiliin
sun luokses’ eukko pien.”

säkeistössä, kuten Reino Hirvisepän
sanoituksessa Suomi marssii.
”Jso jos kohtalo niinkin käydä sallis, että kentällä sankar’haudan saan.
Niin et itkeä saa, sä tyttö kallis, minä
kaaduinhan eestä synnyinmaan…”
Syvärillä syksyllä 1942 M. Turman
tekemä Niin monta sanaa kertoi asian
vähemmällä paatoksella:
”Niin monta sanaa, hellää, lempeää, ah, Sulle, armas kuiskaamatta jää,
jos tänne jään mä tuimaan taistohon
ja mulle kuuluu käsky kohtalon.”
Mutta saattoihan olla toinenkin
vaihtoehto, kuten Veikko Tuomisen
Sirkka-Liisassa.
”On ryssä kerran lyöty, ja rauha
jälleen saa. Ja suuri, vapaa, voimakas
on kallis synnyinmaa. Mä silloin saavun takaisin sun luokses, tyttö pien.
Sirkka-Liisa sun kotihin mä vien.”

Tuntematon kohtalo
Naisia muistellessa otettiin huomioon
sekin, että takaisin ei kenties palattaisi. Se mainittiin usein viimeisessä

Jääkärikynttilä jouluksi
Jääkärikynttilä 8 euroa.
Kysy jääkärikansliasta.
Tilaukset ennen 13.12.

Teksti: Jukka Halonen

Kiitos
Sydämelliset kiitokset kaikille
teille, jotka muistitte minua
syntymäpäivänäni.
Marjo Kervinen
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Ensimmäinen lentokone

Yksi kone tuli Suomeen ennen von Rosenin
hakaristisiipistä Parasolia
25. helmikuuta starttasi Salmiksesta,
Haaparannan lounaispuolelta saksalaisperäinen Albatross BII-tyyppinen
lentokone. Se oli rakennettu lisenssillä Ruotsissa j sai tyyppimerkinnän
SW 20 Albatross. Koneen olivat
hankkinut kreivi Cronhjelm kärjessä
joukko ruotsalaisia, jotka kutsuivat
itseään ”Suomen ystäviksi”. Hankitun
lentokoneen oli määrä tulla osaksi
Suomen ilmavoimia.
Koneen lähtiessä Ruotsista oli siinä
kaksi henkilöä, lentäjät Allan Hygert
ja Per Svanbeck. Luutnantti Hygert
toimi ohjaajana ja Svanbeck tähystäjänä ja suunnistajana. Kone oli ns.
dubbeldäckare, siis kaksitasoinen ja
rakennettu suurimmaksi osaksi rimoista ja kankaasta. Ennen matkaan
lähtöä maalattiin piiloon Ruotsin
tunnukset, kolme kruunua. Tarkoitus
oli toimittaa kone Vaasaan valkoisen
puolen pääkaupunkiin. Ylipäällikkö
Mannerheim oli jo siinä vaiheessa
siirtänyt päämajansa Vaasasta Seinä-

joelle. Vaasaan oli saapunut kuukautta aikaisemmin suuri joukko suomalaisia jääkäreitä, jotka olivat saaneet
koulutuksensa Saksassa Jääkäripataljoona 27:ssa. Heidän pääjoukkonsa
saapui höyrylaiva Arcturuksella 25
helmikuuta. 27. tammikuuta alkoi
vapaussota, jonka tarkoituksena oli
riisua maassa oleskelevat venäläiset
joukot aseista ja palauttaa heidät Venäjälle. Taistelusta tuli pian sisällissota, joka jakoi maan kahtia, punaiseksi
ja valkoiseksi puoleksi.
Hygert ja Svanbeck lensivät rannikkoa pitkin Haaparannasta kohti
etelää. Senaikuisen lentokoneen
suunnistusvälineet olivat hyvin yksinkertaiset. Käytössä oli lähinnä kello
ja kompassi. Karttojakin oli käytössä,
mutta usein seurattiin kiinteitä maamerkkejä tai rautateitä, jotka näkyivät
hyvin ilmasta. Lähtöpäivänä ehdittiin
Kokkolaan, minne tehtiin välilasku
tankkausta ja yöpymistä varten. Laskeutuminen tapahtui jäälle Suntin

suulle. Lentokone siirrettiin sitten
Suntin jäätä pitkin ensimmäisen sillan
luo. seuravana päivänä 26. helmikuuta kone starttasi jäältä suuntana Vaasa. Pietarsaaren kohdalla kone joutui
niin voimakkaaseen lumimyrskyyn,
että piti tehdä pakkolasku. Lasku tapahtui Pietarsaaren vanhan sataman
kohdalle. Kaupungilla levisi nopeasti
huhu, että ”lentoalus” oli laskeutunut ja kansaa alkoi vaeltaa satamaan katsomaan tuota ihmettä. Se
oli ensimmäinen lentokone, joka oli
koskaan laskeutunut Pietarsaareen ja
useimmille se oli myös ensimmäinen
lentokone, jonka he olivat koskaan
nähneet. Manviljelijänpoika kirjoitti
päiväkirjaansa: Menin kaupunkiin
viemään tynnyreitä. Lumipyry. Näin
ensi kertaa tänään lentokoneen. Frans
valmisti pieniä tynnyreitä, jotka hän
toimitti Strengbergin tupakkatehtaalle, missä niihin pakattiin nuuskaa.
Jatkuu seuraavalle sivulle.

Allan Hygerth ja Peter Svanbeck laskeutuivat jäälle Kokkolaan Suntin suulle tarkoituksenaan paitsi tankata kone myös yöpyä.
Kone eteni Suntin jäätä pitkin ensimmäiselle sillalle saakka. Rannoille kerääntyi paljon väkeä katsomaan ”lentolaivaa”. Kuvassa poistetaan lentokonetta peittänyttä suojapeitettä. Myös potkurin lavat on suojattu peitteillä. Vasemmalla on polttoainetynnyreitä. Kuva: K. H. Renlundin museo -Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo.
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Ensimmäinen lentokone

Jatkuu edelliseltä sivulta.
Myöhemmin levisi huhu, että
kreivi Eric von Rosen olisi laskeutunut lentokoneellaan Pietarsaareen.
Väärä huhu lähti liikkeelle, koska
myös hän oli hankkinut lentokoneen
Suomeen lahjoitettavaksi. Hän lensi
Thulin-tyyppisen koneensa Uumajasta Vaasaan. Rosen on saamansa
ohjeen mukaisesti maalannut koneen peräsimeen punaisen lipun ja
siihen kultaisen ristin, sekä siipien
alle siniset hakaristit valkoisine taustoinen. Hakaristit hän maalasi sen
vuoksi, että käytti niitä eräänlaisina
onnensymboleina. Sen jälkeen käytti
Suomen ilmavoimat hakaristiä kansallisuustunnuksena aina vuoteen
1945 saakka.
Lumimyräkän mentyä ohi piti jatkaa matkaa Vaasaan, mutta silloin
moottori teki tenän. Startatessa moottori leikkasi kiinni ja koneen oli pakko
jäädä vanhan sataman jäälle. Nyt lentäjillä ei ollut muuta mahdollisuutta,
kuin jäädä Pietarsaareen ja yrittää
korjata moottoria. Mutta se ei onnistunut ja lopulta lentokone purettiin
osiksi ja lähetettiin junalla Kolhoon.
Senaikaisen lentokoneen purkaminen
osiin ei ollut kummempi homma.
Rakenne oli hyvin yksinkertainen ja
siivet oli helppo irrottaa rungosta.
Koska kone oli rakennettu rimoista ja
kankaasta, se ei myöskään painanut
paljon. Painavin osa oli moottori.
Sen vuoksi ruotsalaislentäjien,
Hygertin ja Svanbeckin piti jäädä
suunniteltua pitemmäksi aikaa Pietarsaareen. He kävivät mm. Strengbergin tupakkatehtaalla ja kirjoittivat
nimensä tehtaan vieraskirjaan.
Pietarsaaressa elettiin hyvin myrskyisää aikaa. 28. tammikuuta vastaisena yönä suojeluskunnan joukot
olivat jääkäriluutnantti Lauri Tiaisen
johdolla ottaneet kaupungin haltuunsa ja venäläisten ”kasarmit” oli tyhjennetty. Helmikuun alussa oli kaupunkiin perustettu maan ensimmäinen tykistökoulu ja Vaasan senaatti
oli nimittänyt koulun ensimmäiseksi
johtajaksi ruotsalaisen kreivin ja
kapteenin Adolf Hamiltonin. Hänet
ylennettiin pian everstiluutnantiksi.
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Juuri ennen starttia Pietarsaaresta.
Selin kameraan ovat henkilöt ovat ilmeisesti lmeisesti ruotsalaiset lentäjät
turkisvaatteisiin pukeuneina. Vieressä
seisoo Mauser-pistoolilla varustautunut suojeluskuntalainen. Kuva:
K.H.Renlundin museo -Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo.
Tykistökoulu käynnistyi nopeasti ja
pian oli lähetetty ensimmäisiä tykistö
yksiköitä rintamalle, joka oli silloin
Tampereella. Tykistökoulun oppilaat
asuivat eri puolilla kaupunkia lähinnä
käyttöön otetuissa kouluissa. Koulun
upseerit oli majoitettu Seurahuoneelle ja kaupungin rouvat olivat järjestäneet koulun oppilaiden muonituksen
palokunnantalolle. Kaikkiaan ehti
Pietarsaaren koulussa saada koulutuksen kolmen kuukauden aikana
noin 2000 oppilasta.
Hygerthin ja Svanbeckin oleskellessa Pietarsaaressa saapui sinne
kaiken aikaa jääkäreitä. Joistain tuli
kouluttajia tykistökouluun ja toisen
siirtyivät rintamalle ryhmänjohtajiksi
tykistöyksikköihin. Voi kuvitella, että
ruotsalaislentäjät otettiin hyvin vastaan kaupungissa ja heitä kohdeltiin
enemmän tai vähemmän sankareina.
He osallistuivat varmasti Kaupunginhotellin vilkkaaseen seurapiirielämään ja osallistuvat juhlaan, jota
vietettiin jääkäriupseereiden kunniaksi illalla ja yöllä 1.–2. maaliskuuta.
Juhlan isäntä oli tykistökoulun johtaja
Hamilton. Hän lähetti juhlan laskun
päämajan Vaasaan, mistä hän sai
määräyksen selittää, miksi laskussa
oli 29 pulloa samppanjaa.

Allan Hygerth oli ruotsalainen lentäjäpioneeri. Teki monen muun ruotslaisen
lentäjän tapaan näytöslentoja 1910
-luvulla ja tuli tunnetuksi kaarroistaan
niin taivalalla kuin maassa.

Peter Svanbeck, syntynyt 1899
Karlskronassa.
Kaupunginhotellin juhlat johtivat
summittaisen ja improvisoidun ”sotatuomioistuimen” perustamiseen.
Kuusi pietarsaarelaista työväenliikkeen aktiivia ja Vaasan lääninsihteeri
tuomittiin teloitettavaksi ampumalla.
Jotkut punaisista olivat jo vangittuina,
mutta pari haettiin kotoaan keskellä
yötä. Heidät ammuttiin 2. maaliskuuta vastaisena yönä tupakkatehtaan itäisen Hämeenkadun puoleista
päätyä vasten.
On spekuloitu, olivatko ruotsalaislentäjät mukana Kaupunginhotellin
tuomioistuimessa. He kuitenkin

Ensimmäinen lentokone

varmasti osallistuivat juhliin ja mitä
todennäköisimmin olivat majoitetut
Kaupunginhotelliin. Kevään 1918
sisällissotaan vapaaehtoisena osallistunut Stina Liner Ruotsista kirjoitti
päiväkirjaansa Allan Hygerthista:
Hän juo kauhean paljon ja lentää
mielellään ollessa juovuksissa ja
ammuskelee, elleivät mekaanikot
tottele. Tämä luo kuvan kuumapäisestä ja liipasinherkästä miehestä.
Voi hyvin olettaa, että lentäjät olivat
ainakin tietoisia, mitä oli menossa
ja voi myöskin uskoa heidän olleen
todistajina teloituksessa. Hygerth
ja Svanbeck jatkoivat matkaansa
Kolhoon, minne Hygerth oli tilannut moottorin varaosat. Kolhossa
kone koottiin uudelleen ja moottori
korjattiin. Frans Nyström kirjoittaa
päiväkirjassaan 2. maaliskuuta, että
samana päivänä nähtiin ”lentolaiva”
kaupungin yläpuolella. Sellaista ei
siellä ilmeisesti ollut. Mutta 6. maaliskuuta laskeutuu Eric von Rosen
yhdessä konetta lentäneen luutnantti
Nils Kindbergin kanssa Vaasaan. Von
Rosen otettiin komeasti vastaan ja
Rosen ja Kindbergin kunniaksi järjestettiin tervetuliaisjuhla.
Vaikka Hygerth oli ensimmäisenä
toimittamassa lentokonetta Suomen
ilmavoimille, sai hänen koneensa
merkinnäin numero F2, kun Rosen
koneen tunnukseksi tuli F1. (Kirjain F
tarkoitti lentokonetta F=flygplan). 10.
maaliskuuta nimitettiin Allan Hygerth
lentosotavoimien vt. komentajaksi.
Hän ei saanut pitkään säilyttää ase-

Allan Hygerthin ja Peter Svanbeckin nimikirjoitukset Strengbergin tupakkatehtaan vieraskirjassa 28.2.11918. Kuva Guy Björklund.
maansa, sillä hänet erotettiin jo 18.
maaliskuuta johtuen hänen äkkipikaisen luonteensa ja käyttäytymisensä
takia. Hänen seuraajakseen nimitettiin saksalainen upseeri Carl Seber.
Nämä Ruotsista vuoden 1918 alussa tulleet lentokoneet, eivät olleet
mitään taistelukoneita, vaan tavallisia
siviilikoneita. Niihin ei voitu asentaa
esimerkiksi konekiväärejä eikä niillä
ollut mahdollista kuljettaa pommeja.
Lisäksi ne olivat hyvin epäluotettavia.
Niiden tärkein tehtävä olivat vihollisen alueelle tehtävät tiedustelulennot.
Teksti: Guy Björklund
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Kirjeitä toimitukselle
Ivar Lidströmin hauta
Olen myös tutkinut Ivar Lidströmin haudan sijaintia, osumia ei ole tullut. Hänen vaimonsa Lyyli kuoli 1928 heidän
ollessaan Viipurissa. Ivar kuoli 1.5.1934 Korialla. Todennäköisyys, että hänet olisi haudattu 6 vuotta aikaisemmin kuolleen vaimonsa viereen on erittäin suuri, miltei varma. Talvisodan ansiosta pääsi Viipurin kirkolliset dokumentit tuhoutumaan melko tarkkaan, joten Katiha tiedostosta ei ole apua. (Itse olin 10.5.2015 Lidströmien sukuhaudalla Oulussa
ja siihen ilmestyneiltä sukulaisilta aloin kysellä Ivarista. Taisin herättää kiinnostuksen hänen hautapaikastaan.)
Ilkka Uotila
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Mainio kuvateos sota-ajan puhdetöistä
Kun sain valtiotieteen tohtori Olli
Kleemolan ja arkeologi Riku Kauhasen kirjoittaman kirjan (Käsin ja
sydämin sota-ajan puhdetyöt; Karisto
Oy 2019) päätoimittajaltamme Jukka
Knuutilta huomasin heti ensi silmäyksellä – onpa mahtava teos!
Kun teokseen syventyy, tämä huomio vain vahvistuu. Valokuvaaja Aake
Kinnusen aivan loistavat, yksityiskohdat esiintuovat kuvat ovat piste
ii:n päälle!
Arkistomateriaalien ja mm. rintamalehtien tutkiminen ja kirjassa
asioitten esille tuominen on laajaa ja
antaa asiaa tuntemattomillekin hyvät
perusteen tietää – miksi/missä ja mistä
materiaalista eri esineitä valmistettiin.
Myöskin sotaveteraanien kommentit
ja kertomukset puhdetöitten tekemisestä ovat mielenkiintoisia ja on
hienoa, että ne on pantu talteen, kun
heitä on vielä joukossamme. Myöskin
SA-kuvia olisi jaksanut katsoa enemmänkin, mutta hyvä näinkin.
Itse olen aloittanut rintamapuhdetöitten keräilyni jo ennen kuin Olli
Kleemola 1987 syntyi ja kokoelmani
käsittääkin noin 1.000 puhdetyötä.
Tämän uuden kirjan myötä opin

Jalkaväkimuseo mainitaan esipuheessa, mutta sitä ei löydy kuitenkaan
lähdeluettelosta. Tiedän Suomessa
olevan lukuisia – kymmeniä, jos ei
satoja – muitakin museoita ja yksityiskokoelmia, jotka olisivat ”helmiään” varmasti mielellään lainanneet
kuvattavaksi.
Myös kirjan jako kahteen ”käsin ja
sydämin” sekä ”esineistö” osioihin tekee siitä hieman sekavan ja vaikeaksi
mm hakuteoksena käytettäväksi, kun
on molemmissa paikossa samoihin
kategorioihin kuuluvia kuvia.

Marskin maja oli sekin
puhdetyötä
kuitenkin aimo annoksen lisää ja
kuvatuista esineistä sain hyvää vertailutietoa. Kuten Kleemola esipuheessakin toteaa – he kehittelivät asiaa
muutaman vuoden ja sitten reilussa
vuodessa saivat asian painokuntoon.
Joskushan peli on puhallettava poikki
- tosin olisin odottanut teokseen laajempaa eri museoitten ja yksityisten
hallussa olevaa puhdetyökatsausta.
Nythän aineisto on pääosin vain Kleemolan oman kokoelman ja Liedon
museon kokoelmiin perustuva. Myös

Kirjasta jäin kaipaamaan myös mainintaa Marskin majasta, jota itse pidän mahtavimpana ”puhdetyönä”.
Senhän rakensivat kenraali Raappanan johdolla hänen joukkonsa
ammattilaiset Lieksajärven rantaan
Marskille 75 v lahjaksi - pääosin
samat miehet purkivat majan ja pystyttivät sen uudelleen Lopelle, jossa
se tänäkin päivänä on. Tämän tieto
kuvineen olisi pitänyt olla kohdassa,
jossa puhutaan mm asevelitaloista ja
Kivennavan kirkosta!

Rukajärveltä Lopelle siirretty Marskin maja on Jorma Ignatiuksen mielestä puhdetyö sekin.
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Kun katselin kokoelmiani, etsin erityisesti sellaisia esineitä, joita kirjassa
ei ollut kuvattuna enkä tekstissäkään
löytänyt mainintaa. Tehtävä ei ollut
helppo – niin kattava kirja on, mutta
mm veteraani-isäni – nyt 100v – silloisena pioneeriluutnanttina Juuso
Häikiön PionP 12:sta, teki Karhumäessä puisen uistinkelan ja tuohisen
verkonpainon. Eli ”kalastusvälineet”
olisi uusi ryhmä. Ja jo edesmennyt
äitini kutoi itselleen lotta-tunnuksella
varustetut lapaset talvisessa IT-tornissa käytettäväksi, ja ilmeisesti runsaasti käytettykin, koska oikeankäden
lapasta on parsittukin. Eli osio ”kudonnaiset” ja tähän osioon kuuluvat
myös lotta-, jääkäri-, IKL ja muut
ryijyt ja tyynynpäälliset jne.
Myöskin ”tupakkatarvikkeet” osiosta puuttuvat täysin teollisesti valmistetut , alumiiniset, sotilaskodeissa
ja lotta-kanttiineissa myydyt savukekotelot, jotka mielestäni muuttuvat
puhdetöiksi, kun niihin kaiverretaan
kuvia, sotateitä ja kiinnitetään sotasaalismerkkejä tms.
Myöskään hylsyistä tehdystä kynttilänjalasta tai muusta hylsyesineestä
en löydä mainintaa, vain koristeina
käytetyistä hylsyistä puhutaan!
Myös karttakeppini, joka on koottu
luodista, teräslangasta, n 400 tuohikiekosta ja puunupista (K.Jakarinen
JR 8 1942), kirjassa kuvattujen lipputankojen tapaan, on ainoa tapaamani
laatuaan.
Kirja puhuu myös Lapin sodan
puhdetöistä harvinaisuutena. Mutta
ei vain ne vaan myös kaikki 1944
ja 1945 tehdyt puhdetyöt ovat harvinaisia, koska silloin oli ”muutakin
tärkeämpää tehtävää”
Minulla on useampiakin erilaisia
saksalaisten aseveljeyden aikana
esim. Sallassa tehtyjä puuvateja ja
saksalaisille tänäkin päivänä tyypillisiä kävelykeppejä/matkasauvoja. Kirjassa ei myöskään ole, enkä myöskään ole tavannut toista puhdetyötä
jossa olisi hanhi siivet levällään kuten

sodan ajalta ja sotaharjoituksiltakin!
Kortteihin on käytetty niin tuohta,
aaltopahvia kuin erilaisia tupakkaaskipahviakin – eli kaikkea mitä ympäriltä on löytynyt.

15 kiloa painava puhdetyö

Isän ja äidin puhdetöitä. Jorman isä teki rintamalla uistinkelan ja verkonpainon. Äiti taas kutoi Lotta-tunnuksella
koristetut lapaset ilmavalvontatornissa
käyttäväksi
kirjoitus-kynätelineessäni ”Maijalle;
Itä-Karjala 1943”! Myöskin rumpulippaan jousesta punottu laatikko on
materiaaliltaan suhteellisen ainutlaatuinen, kuten myös ensimmäisen
maailmansodan aikainen saksalainen
kulkenut tuohinen kenttäpostikortti
on harvinaisen hyväkuntoinen yli
satavuotiaaksi. Ja tästä tulee mieleen
kirjasta puuttuva osio ”postikortit ja
kirjeet”, joista monet koristeluineen
ja itsetehtyinä ovat puhdetyö-tasoa ja
tällöin alkaa löytyä myös töitä Talvi-

Varsinaisia virheitä ei kirjasta löydy,
jollei virheenä pidetä sivun 165 kuvatekstiä ”Sylvialle tehty puukko” ja
kuvassa on leipäveitsi. Joitakin epätäydellisyyksiä kylläkin löytyy: DDR
rajavartioston tekemistä pyykkipoikatuopeista puhutaan, mutta kuva on
BRD:n alueen ”Dortmunder Union
Siegel - Pils” tuopista! Kuvanveistäjä
Kauko Rissasen kerrotaan tehneen
Mannerheim-aiheiset reliefinsä ”Kannaksella ”, mutta hän teki ainakin
minun reliefini kaiverrusten mukaan
”Aunuksessa 1943”. Muutoin kuva on
tummennuksineen lähes identtinen
kirjassa esitetyn kanssa.
Ja muutamassa kirjan kuvassa on
”hakaristi” väärin päin, joka kannattaisi erikoisuutena mainita, kuten
”saksalaismallinen” (kärjellään seisova) hakaristi onkin kuvatekstissä
mainittu!

Jorma Ignatiuksen kokoelmassa on monen sortin tupakkarasiaa.
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Hakaristihän on aina vasen sakara
ylöspäin, paitsi Pellingin Vapaussodan joukko-osastomerkissä, joka on
ainoa virallinen paikka, jossa sen
olen havainnut olevan ”väärinpäin”,
Syytä tähän en tiedä. Sivulla 59 tuhkakupissa mielestäni ei ole ”juotettua
nuppia” vaan tulitikkurasiapidin. Kun
siihen panee tulitikkurasian, rasia
aukeaa, niin että tikut saa siitä yksitellen otettua.
Hämmästyttävää, että kirjassa on
kuvattu ”vyyhdinpuut Lumisuolta
1943” ja ainoa pulloesine minulla
on hieman erilaiset vyyhdinpuut –
tekstillä ”It. Jaos 1942 puh.Vartiossa M.L.” Eli kyllä näistäkin on ohje
jossain ilmeisesti ollut, muutoin
yhdennäköisyys ei olisi mahdollista!?
Pullokin on ihan samanlainen, paitsi
minulla bakeliittinen kierrekorkki
ja kuvassa puukorkki. (Annosviinapulloko?)

Painavin puhdetyöni on yli 15 kiloinen vuolukivinen evl. rintakuva
”komentajalle 1942–1943”. Tähän
kaipaisinkin tietoja lukijoilta: ketä
everstiluutnanttia on muistettu ehkäpä 50-vuotis- päivälahjalla ? Valitettavasti joukko-osastosta tms. ei ole
mitään tietoja, mutta voisi olettaa,
että näin painavaa kiveä ei kauaksi
Liistepohjan vuolukivikaivoksesta
kuljetettu??
Kaiken kaikkiaan Olli Kleemolan
kirja soveltuu hyvin esimerkiksi lahjaksi kaikille puhdetöistä kiinnostuneille. Siihen voisi tuo sama mainio
työryhmä tehdä joskus uuden osan
”esineistö 2.” Mielenkiintoista, yksilöllistäkin, aineistoa kyllä löytyy
pitkin Suomea kaikkien laatikoitten,
kippojen ja rasioitten lisäksi ja varmasti jotain, josta emme osaa tällä
hetkellä kuvitellakaan.

Kuka on tämä everstiluutnantti, joka
on saanut lahjaksi kiveen veistetyn
rintakuvansa.

Teksti ja kuvat: Jorma Ignatius

Kirjallisuutta

Raastava tarina rikki menneestä mielestä ja miehestä

Rintamalääkärin kuolema
Urpo Viinikan sota
Martti Backman

213 sivua, Gummerus 2019
Urpo Viinikka ei kuuluu siihen joukkoon, joista kerrotaan sankaritarinoita.
Hän oli ainoa jatkosodassa teloitettu
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päällystöön kuulunut suomalaissotilas.
Jatkosodassa lääkärinä palvelleen Viinikan soveliaisuus rintamapalvelukseen
oli arvioitu yhdellä sanalla: ”ei.” Sodanaikaisesta sijoituksesta oli annettu
yhtä lohduton suositus: ”ei itsenäiseen
tehtävään.”
Sodan mielettömyys ja tuhoisuus
olivat hänelle liikaa,. Viinikan pitkään
oireilleet hermot pettivät totaalisesti,
minkä seurauksena hän karkasi etulinjasta ja hylkäsi hänen vastuullaan olleen
joukkosidontapaikan. Kiinnijäädessään
hän oli niin sekaisin, että sairaalassa hänen arveltiin olevan psykoosissa.
Vajaa kaksi kuukautta myöhemmin
alkoivat kuulustelut pelkuruudesta.
Lopputuloksen kannalta ratkaisevassa
asemassa on mielentilaselvitys: vailla
ymmärrystä toiminutta ei saa tuomita
rangaistukseen kenttäoikeudessakaan.
Divisioonan johto oli kuitenkin tehnyt jo

päätöksen ratkaista asia pikaoikeudessa,
mikä mahdollisti nopeasti toimeenpantavan kuolemantuomion ja Viinikasta
saatu lääketieteellinen arvio jätettiin
huomioimatta. 25.8. hänet teloitettiin.
Kahteen osaan jakaantuvan kirjan
ensimmäinen osa keskittyy käytännössä
kokonaan loppukesään 1944, toinen
osa puolestaan käsittelee Viinikan lesken sodanjälkeistä taistelua selvittääkseen miehensä kuolemaan johtaneet
seikat ja tuomion oikeellisuuden sekä
sitä, miten Viinikan kohtaloa eri tahoilla
politisoitiin.
Mm. sairaskertomusten, oikeuden
asiakirjojen ja Viinikan oman kirjeenvaihdon kaltaista dokumentaatiota sekä silminnäkijälausuntoja taidokkaasti
hyödyntäen Backman on kirjoittanut kirjan, jota ahmii kuin parastakin dekkaria.
Ariela Säkkinen

Kolumni • Jukka Knuuti

Ruotsin ilmavoimien talvisota
Talvisodan sytyttyä Ruotsin hallitus
ilmoitti maan pysyvän konfliktissa
puolueettomana. Suomen tukemista
vaatineen kansanliikkeen voimakkaan painostuksen ansiosta Ruotsin
hallitus kuitenkin käänsi kelkkansa.
Suomelle toimitettiin aseita ja muuta
materiaalia. 84 000 kiväärin lisäksi
saatiin muun muassa 112 kenttätykkiä. Suurempi merkitys kuitenkin oli
104 ilmatorjunta- ja 85 panssaritorjuntatykillä, joista kummistakin oli
huutava puute. Niin ikään Tukholma
salli vapaaehtoisten värväyksen,
jonka tuloksena 8 000 miehen ruotsalaisosasto saattoi helmikuussa 1940
ottaa rintamavastuun Sallassa. Näin
vapautui viisi suomalaista pataljoonaa ja kaksi kenttätykkipatteria torjumaan Viipurinlahden yli hyökkääviä
neuvostojoukkoja.
Vajaan 10 000 vapaehtoisen lähettäminen Suomeen ei juuri heikentänyt Ruotsin puolustuskykyä,
etenkin kun osa lähtijöistä oli vailla
sotilaskoulutusta. Erittäin merkittävä sitä vastoin oli F19-lentoyksikön
antaminen Suomen käyttöön. Sen
tukikohdaksi valittuun Kemiin lensi
10. tammikuuta 1940 12 Gloster
Gladiator-hävittäjää ja neljä Hawker
Hart-pommittajaa. Ne edustivat kolmasosaa Ruotsin ilmavoimista. Päätös
lähettää F19 Suomeen oli todella raju. Ruotsi tinki näin tuntuvasti ilmapuolustuskyvystään Suomen hyväksi.
F19:n koneiden laadussa ei ollut
paljon kehumista. Kaksitasoinen
Gloster Gladiator oli 50 kilometriä
tunnissa hitaampi kuin meidän tärkein hävittäjämme Fokker 21. Niin
ikään kaksitasoinen Hawker Hart

vastasi suunnilleen meillä käytössä
ollutta Fokker CX-pommittajaa sillä
erotuksella, että sen pommikuorma
oli vain puolet Fokkerin 500 kilosta.
Siis vaikka F19:n suorituskyvyssä oli
toivomisen varaa, oli se kuitenkin parasta, mitä Ruotsi saattoi antaa.
F19 tulo Pohjois-Suomeen merkitsi
sitä, etteivät neuvostokoneet voineet
enää lentää aivan mielensä mukaan
12. tammikuuta 1940 jälkeen, jolloin
ruotsalaiset tekivät ensimmäisen sotalentonsa. Oulun pohjoispuolella
ei ollut koko sodan aikana yhtään
Suomen ilmavoimien konetta.
F19:n tulikastepäivä 12. tammikuuta 1940 oli katastrofaalinen.
Pommituslennolle lähteneistä neljästä Hawker Hartista vain yksi palasi.
Yksi ammuttiin alas ja kaksi syöksyi
maahan törmättyään yhteen. Yksi
lentäjä kuoli ja kaksi joutui sotavangeiksi. Myöhemmin ilmataisteluissa
F19 menetti yhden Gladiaattorin ja
pilotin. Kolmas lentäjä kuoli lentoonnettomuudessa.
Sodan loppuvaiheessa ruotsalaiset suunnittelivat F19:n konekannan
parantamista ja laajentamista. Suunnitelmissa oli italialaisen Fiat CR 42
Falcon tuominen Suomeen. Sekin
oli kaksitasona hitaampi kuin Fokker
21, mikä olisi tarkoittanut, ettei Falconkaan olisi saanut kiinni pohjoista
pommittaneita SB-2 ja DB-3 neuvostopommittajia.
Lisäksi ruotsalaiset suunnittelivat
kaksimoottorisen Junkers Ju 86-pommikoneiden lähettämistä Lappiin.
Se olisi merkinnyt pommitustehon
ratkaisevaa kasvua, sillä Ju 86 otti
tonnin pommikuorman. Operointi

olisi kuitenkin ollut hyvin riskaabelia, sillä koneen nopeus oli vain
300 kilometriä tunnissa. Rauha tuli
kuitenkin ennen F19:n suunniteltua
uutta kapasiteettia.
F19:n panos talvisodan ilmapuolustukselle oli erittäin merkittävä.
Tärkeintä tietysti oli se, että punatähtisiltä kiistettiin niiden sodan alkuvaiheessa nauttima täydellinen toimintavapaus Pohjois-Suomen ilmatilassa.
F19:n lentopäiväkirjaan kertyi 60:n
lentopäivän aikana 560 sotalentoa,
mikä ei ollut vähäinen määrä, jos sitä
vertaa omien ilmavoimiemme 6000
sotalentoon koko talvisodan aikana.
Gladiaattorit ampuivat alas yhdeksän
neuvostokonetta sekä vaurioittivat ja
tuhosivat maassa muutamia pommittajia ja hävittäjiä.
Talvisota on ollut Ruotsin ilmavoimien ainoa todellinen ilmasota. Sen
länsinaapurissamme nauttivan arvostuksen voi todentaa vierailemalla
Lindköpingin ilmailumuseossa. Sen
kokoelmiin kuuluu sekä Glaoster
Gladiator että Hawker Hart talvisotamaalauksessa sinisine hakaristeineen.
Museon Hart-yksilö todella taisteli
talvisodassa. Gladiatorin viereen taas
on rakennettu malli F19:n taistelunjohtopaikasta jossain Pohjois-Suomessa. Lindköpingin museo avataan
2011 kesällä uudistettuna. Kannattaa
käydä katsomassa.
PS. On ruotsalaisilla tuoreempaakin ilmasotakokemusta. J29 Tunnanhävittäjät sotivat YK-operaatiossa
Kongossa vuonna 1961, mutta palataan siihen joskus toiste.
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Jääkäritestamentteja jaossa
 Maasotakoulun Taipalsaaren ampuma-alueen
sotilaskotiin Ylipäällikön kuvan viereen tulee E-K osaston
luovuttama Jääkäritestamentti ”kunhan naula löytyy”. Sotilaskotisisaret Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistyksestä ovat
oikealta Anna-Mari Osma sekä Pauliina Punnonen.

 Satakunnan Osasto on tehnyt pitkään yhteistyötä
Porin Prikaatiin kuuluvan Pohjanmaan Jääkäripataljoonan
kanssa, jonka sijoituspaikka on Niinisalo. Palkitsemme mm.
jokaisen saapumiserän kotiutettavista kaksi varusmiestä
Markku Onttosen Jääkärikirjalla. Lokakuussa luovutimme
pataljoonalle Jääkärin testamentti-taulut sijoitettavaksi
jokaiseen komppaniaan sekä pataljoonan esikunnan tiloihin.
Samassa yhteydessä myös Niinisalon Sotilaskoti sai testamenttitaulun, joka sijoitettiin Sotilaskodin ”kunniaseinälle”,
Suomen Marsalkka Mannerheimin kuvan viereen. Lahjoituksen otti vastaan Sotilaskodin hoitaja Johanna Ohristo.
Luovuttajina Satakunnan Osaston puheenjohtaja Pertti
Ramstedt vasemmalla sekä jäsen Hannu Kyröviita.

 Lappeenrannan Sotilaskoti ry:lle luovutettiin 11.6.19
Jääkäritestamentit kiinnitettäväksi Maasotakoulun sotilaskoteihin. Kuvassa oikealta Karin
Ignatius, puheenjohtaja kapteeni evp. Eero Ahonen , Hannu
Kosunen, Päivi Peltola, Sirkkuli
Koponen ja Liisa Seppänen.
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SUOMEN NUORISOLLE
Me Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n
vähäinen vielä elävien mailla viipyvä jälkijoukko ja jo
viimeiseen iltahuutoonsa astuneet jääkäriveljemme lähdimme kuusi vuosikymmentä sitten kohti tuntematonta
ja epävarmaa tulevaisuutta vieraaseen sotaa käyvään
maahan ja sen armeijaan.
Päämääränämme oli taistella venäläistämisuhan alaiseksi joutunut isänmaamme itsenäiseksi, mihin alkaneen
maailmansodan uskoimme antavan mahdollisuuden.
Halusimme varjella Suomea kuolettavalta vaaralta, joka uhkasi murskata edellisiltä sukupolvilta perinnöksi
saamamme oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen, yksilönvapauden ja kansallisen kulttuurin. Suomen kansa haluttiin sulattaa vieraaseen kansakuntaan. Päämäärämme
saavuttamiseksi tarvitsimme sotilaskoulutuksen, johon
meillä ei kotimaassamme ollut mahdollisuutta sotalaitoksemme tultua lakkautetuksi vuosisadan alussa. Miltei
ylivoimaisilta tuntuvien vaikeuksien edessä oli apua haettava sieltä, mistä sitä oli saatavissa ja ainoaksi mahdollisuudeksi jäi tällöin Saksan keisarikunta. Sen armeijassa
taistellen saimme sotilaskoulutuksemme.
Joukkoomme kuului miehiä Suomen kaikista
maakunnista, sen jokaisesta puolueesta, molemmista
kieliryhmistä ja yhteiskunnan kaikista kerroksista. Pataljoonamme riveissä seisoivat rinnakkain talonpoika
ja torppari, insinööri ja työmies, rehtori ja koulupoika.
Meitä yhdisti voimistuva usko isänmaamme vapautumiseen ja tahto taistella sen puolesta. Sen varassa teimme
päätöksen lähteä Saksaan. Se antoi meille voimaa matkatessamme yli Pohjanlahden, halki Lapin erämaiden
Holsteinin nummille. Missen rämeille, Riianlahden
taisteluhautoihin ja Libaun harjoituskentille. Usko
isänmaamme vapautumiseen piti joukkomme koossa
silloinkin, kun tulevaisuus näytti lohduttoman synkältä.
Vuosien poissaolo kotimaasta, olosuhteiden ankeus ja
jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta pyrkivät masentamaan mielemme. Usko asiamme oikeuteen antoi meille
voiman kestää koettelemukset.

Palatessamme Suomeen tiesimme päämäärämme
olevan käsiemme ulottuvilla. Syvä ja katkera oli kuitenkin pettymyksemme, kun suureksi yllätykseksemme
jouduimme taistelemaan omia maanmiehiämme vastaan. Valitimme sitä silloin ja valitamme sitä vieläkin.
Käsityksemme on kuitenkin ollut ja on yhä edelleen, että
vuoden 1918 vapaussota oli ainutkertainen mahdollisuus
vapauttaa Suomi vieraista joukoista ja varmistaa sen
itsenäisyys ja vapaa maa ja ettei tällaista tilaisuutta enää
myöhemmin olisi tullut.
Vain harvalla meistä lienee ollut sotilasura mielessään lähtiessämme Saksaan. Sodan jälkeen palasivat
monet siviilielämään ja hajaantuivat eri tehtäviin yhteiskunnassa. Huomattavalle osalle meistä tuli kuitenkin
palvelu Suomen armeijassa elämäntehtäväksi. Saimme
olla luomassa ja kehittämässä itsenäisen Suomen puolustusvoimia.
Syksyllä 1939 ne joutuivat hirvittävään tulikokeeseen,
ja silloin palasivat armeijaan nekin meistä, jotka välillä
olivat siirtyneet siviilielämään. Seuraavat vuodet olivat
taistelujen aikaa. Palvelimme puolustusvoimissa erilaisissa tehtävissä kenraaleista rivimiehiin saakka. Jälleen
oli ainoana päämääränämme itsenäinen ja vapaa Suomi.
Yhdessä kaikkien Suomen miesten ja naisten kanssa
halusimme täyttää velvollisuutemme sillä paikalla, joka
kullekin meistä oli osoitettu. Tiedämme, ettei taistelumme ollut turha. Suomi selviytyi toisen maailmansodan
myrskyistä kolhittuna ja silvottuna, mutta itsenäisyytensä säilyttäneenä.
Perinnöksi teille, Suomen nykyinen nuoriso ja sen
tulevat sukupolvet, haluamme jättää sen, mitä pidämme
arvokkaimpana:
– luottamuksen Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä
ja vapaana valtiona,
– horjumattoman uskon tämän asian oikeutukseen
ja sen voittoon silloinkin, kun kaikki näyttää toivottomalta,
– tahdon ja uskalluksen taistella kaikissa tilanteissa
näiden päämääriemme puolesta.
				25.2.1975
				Suomen Jääkärit
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Tapahtumia

Jääkäriperinnettä hienosti esille Salossa
Yhdistyksissä on voimaa etenkin
silloin, kun ne tekevät yhteistyötä.
Tästä saatiin hyvä esimerkki, kun
JP27 Perinneyhdistyksen VarsinaisSuomen osasto ja Vapaussotien Salon
perinneyhdistys toteuttivat yhdessä
Jääkärinäyttelyn Salon Itsenäisyyden
museossa. Yhdistysten voimamiehet
ja puheenjohtajat Kyösti Vuontela
ja Matti Rajasaari olivat rakentaneet
hienon näyttelyn jäsenistöineen. Jääkärit jotka olivat vaikuttaneet Salon
seudulla, olivat hyvin esillä. Heistä
nimekkäimpänä voidaan ehkä pitää
menetetyn Karjalan puolella (Terijoki) syntynyttä jääkärieverstiluutnantti
Ludvig Mäntylää. Hänelle myönnetyt kunniamerkit olivat Mäntylän
omaiset antaneet Jääkärinäyttelyyn
nähtäväksi.
Näyttelyn avajaisissa Matti Rajasaari toivotti runsaslukuisen kutsuvie-

Kyösti Vuontela luovuttaa JP27:n
perinneyhdistyksen pöytästandaarin
Matti Rajasaarelle. Kuva Kari Nummila
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Jääkärinaineistoa: Jääkäripienoislippuja, jääkäripatsaita sekä viimeinen jääkäri
Väinö Valve. Kuva Ilkka Uotila
rasjoukon lämpimästi tervetulleeksi
näyttelyyn ja esitteli paikalla olevat
jääkärien jälkeläiset. Tämän jälkeen
JP 27:n Perinneyhdistyksen VarsinaisSuomen osaston puheenjohtaja
Kyösti Vuontela kertoi vaikuttavasti
jääkäreistä näyttelyvieraille. Hienoa
oli myös nähdä valokuva, jossa hänen
isänsä jääkärimajuri Aku Vuontela
tekee ilmoituksen marsalkka Mannerheimille kesällä 1943.
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys luovutti Kyösti Vuontelan välityksellä museolle JP 27:n pöytästandaarin tuoden samalla tervehdyksen
Perinneyhdistyksen puheenjohtajalta
kenraalimajuri Pasi Välimäeltä. Salon
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Juhani Nummentalo toi kaupungin
tervehdyksen.
Jääkärien teot Suomen armeijan
rakentamiselle, ovat vertaansa vailla. Me Parolen lukijat tiedämme ja
ymmärrämme tämän varsin hyvin.
Salon jääkärinäyttely koulujen lähettyvillä onkin vallan mainio sijainniltaan. Toivottavasti opettajat tuovat
useammin oppilaansa tutustumaan

Tunnetuimman salolaisen jääkärin
everstiluutnantti Ludvig Mäntylän
kunniamerkit. Kuva Seppo Lerkki

itsenäisyytemme kannalta ratkaiseviin tapahtumiin. Salon Itsenäisyyden
museossa itsenäisyytemme historia
tuodaan hyvin esille. Adolf Ehrnroothin sanoin: ”Kansa joka ei tunne
menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan
tulevaisuutta varten.”
Teksti: Seppo Lerkki

Tapahtumia

Sam Sihvon Hevoshuijaria katsomassa
Helsinki-Uusimaan osasto järjesti
jälleen elämyksellisen Jääkäriaiheisen oopperavierailun Keravalle. Toissavuonnahan aktivistimme Annele
Bystroff järjesti vastaavan illan, jolloin

näimme kaikkien tunteman Jääkärin
morsiamen.
Tällä kertaa ohjelmassa oli niin
ikään Sam Sihvon Hevoshuijari –
Kappaleesta ei valitettavasti ole tullut

samanlaista menestystarinaa musiikkeineen kuin Jääkärin morsiamesta,
mutta Keravan ooppera oli onnistunut
kuitenkin tekemään miellyttävän,
katselemisen/kuulemisen arvoisen
illan pääosin samoin miehityksin kuin
edellinenkin. Annele oli hankkinut
meille liput ensi-iltaan, mutta ei itse
päässyt yht´äkkisen esteen vuoksi
paikalle. Arno Hakkarainen hoiti siten
isännyyden H-U osaston puolesta ja
yllätyksenä kaikille oli ”kuohuvatarjoilu” kabinetissa väliajalla, jolloin
pystyimme tutustumaan toisiimme,
joista olikin yllättävän paljon uusia
kasvoja ja toivottavasti uusia tulevia
jäseniä – Mainostaminen somessa
tuotti näköjään enemmän mukaan
tulijoita kuin Parolen mainos!?
Teksti ja kuva: Jorma Ignatius

Sami Sihvo katselee setänsä Sam Sihvon näytelmän julistetta.

Mitä olisi teatteri ilman kuohuviiniä. Tässä sitä joukolla nautitaan.
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Aselaiva Equity

Aselaiva Equityn näyttely siirtyi Tottesundin
herraskartanoon Vöyrin Maksamaalle
Elokuun puolessa välissä vietettiin
Vöyrillä, Tottesundin kartanossa,
Everstin virkatalossa, historiallista
juhlahetkeä, kun aselaiva Equityn
näyttelyesineistöä yli kolme vuosikymmentä koonneet ja ylläpitäneet
Varpin Saaristotilan emäntä ja isäntä,
Eija ja Jussi Mendelin lahjoittivat esineistön Maxmo Hembygdsföreningenin hallintaan ja esilläpitoon.
Luovutuspuheessaan Jussi Mendelin kertoi näyttelyn syntyvaiheista
vuonna 1987, jolloin vietettiin JP 27
Perinneyhdistyksen ja Maksamaan
kunnan yhdessä järjestämää aselaiva Equityn 70 -vuotismuistohetkeä.
Samalla esineistöä oli ensikerran
esillä Österön nuorisotalolla pidetyssä tilaisuudessa. Tämän jälkeen
näyttely siirtyi Varpin Saaristotilalle,
jossa Mendelinit olivat aloittaneet
yritystoiminnan.
Everstin virkatalo on erinomainen
näyttelypaikka, jossa Eqyity -esineistö
saa hyvän kodin.
Kartanon arvokas historia alkaa
kreivi Claes Tott´in ajoilta vuodesta
1660 lukien.
Everstin virkatalo liittyy keskeisesti
Pohjanmaan Rykmentin toimintaan ja
sen komentajiin Ruotsin vallan aikana. Joukko-osasto oli yksi kahdeksasta Suomessa toimivista rykmenteistä.
Virkatalon isäntinä vuosisatojen kuluessa on ollut mm. toistakymmentä
everstiä tai kenraalia vuosien 1735
– 1826 välisenä aikana.
Näyttely on sijoitettu yhdeksi kokonaisuudeksi omaan huoneeseen.
Sisältö koostuu tapahtumissa mukana olleiden kertomuksista, autenttisista valokuvista ja esineistä. Esillä
on myös paikallisten ja operaation
johtohenkilöiden näkökulmia sekä
otteita yleisen historiankirjoituksen
sivuilta. Jääkärietappitoiminta, aselaivan vastaanotto kuin myös aseiden varastointi ja edelleenkuljetus
sekä Equity – asetoimitusten merkitys
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Tottsundin kartano – Tottesunds herrgård. Tervetuloa juhlahetkeen, toivottivat
Håkan Nylynd ja Jussi Mendelin.

Storsandviken, Aselaiva Equityn lastin purkauspaikka. Taustalla oleva hirsilato oli
käytössä jo tuolloin. Kuvassa osa paikalle saapuneista valmistautuu seppeleen
laskemiseen Jussi Mendelinin ja Brage Forsstenin johdolla.

edessä olleen vapaustaistelun menestymiseen ovat hyvin esillä näyttelyyn
tutustujille.
Tottesundin Kartanon nykyinen
päärakennus on kenraalimajuri Gustaf von Numers´sin aikakaudelta ja
valmistui vuonna 1800. Kartanon

rikkaasta historiasta ja tapahtumista
voidaan mainita myös Suomen kansallissäveltäjän Jean Sibeliuksen ja
Aino Järnfeltin häät suuressa juhlasalissa 10.6.1892.

Aselaiva Equity

Aselaiva – Equityn 102
-vuotismuistoa kunnioitettiin
Vesterön Storsandvikenissä.
Aurinkoisen raikkaana lokakuun
viimeisenä sunnuntaina lähes kolmekymmentä aktiivista ja historiasta kiinnostunutta henkilöä Maxmo
Militärhistoriska föreningen rf:stä,
Maxmo Hembygdsförningen rf:stä ja
JP 27:n Perinneyhdistyksestä kerääntyi Storsandvikenin historialliselle
muistomerkille. Juhlallisen lipun-

noston jälkeen puheenjohtajat Jussi
Mendelin ja Brage Forssten laskivat
havuseppeleen Aselaiva – Equityn
urheitten miesten muistolle.
Aseiden purkauksesta ja edelleen
kuljetuksesta sekä vaativista olosuhteista kertoi Jussi Mendelin.
Tämän jälkeen siirryttiin Beata Vesterön muistomerkille, jolle laskettiin
havukukkakimppu.
Iltapäivän ohjelmaan sisältyi myös
tutustuminen Tottesundin kartanoon,

jossa oli tarjolla maukasta lohikeittoa,
a´la Sibelius ja tutustuttiin edellä
kerrottuun uuteen Equity-näyttelyyn
sekä kartanon arvokkaaseen ja mielenkiintoiseen historiaan. Taisipa
muutama kurkistaa myös kartanon
kummituksen ”Valkoisen rouvan”
vinttikamariin.
Teksti ja kuvat: Raimo Latvala

Osastot tiedottavat

Helsinki-Uusimaa osaston
vuosikokous
Helsinki-Uusimaa osaston vuosikokous pidetään
torstaina 23.1.2020. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla
klo 17.30 Töölöntorinkatu 2 B:n auditoriossa (ent.
Suojeluskuntatalo). Asialistalla on osaston sääntöjen
määräämät asiat. Kokousta ennen on kokousesitelmä,
jonka pitää FT, dosentti Jussi Niinistö aiheesta ”Tarton
rauhasta sata vuotta”. Tilaisuudesta voi ostaa uuden
jääkärikirjan numeroidun juhlaversion 50 euron jäsenhintaan.
Ilmoittautumiset pyydetään kahvitarjoilun vuoksi:
hki-uusimaa@jp27.fi tai 050 332 1991. Pyydämme
myös ilmoittamaan, mikäli aiot ostaa jääkärikirjan t
ilaisuuden yhteydessä.
Kahvi- ja esitelmäosuus on avoin kaikille.

Keski-Suomen osaston
vuosikokous pidetään tammisunnuntaina 26.1.2020
kello 11.00 alkaen Jyväskylän Normaalikoulun luokassa osoitteessa Yliopistonkatu 1, Jyväskylä.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelma
ja talousarvio. Kokouksen jälkeen on tilaisuus osallistua
tammisunnuntain kansalaisjuhlaan.
Johtokunta

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen
Helsinki-Uusimaa osaston johtokunta

Jääkärilippu-postimerkki -arkki
Helsinki-Uusimaan osaston teettämiä Jääkärilippu postimerkkejä on edelleen saatavana. Merkit ovat 1.luokan ikipostimerkkejä, merkkejä on arkissa
10 kappaletta. Yhden arkin hinta on 25 euroa, lisäksi tulevat toimituskulut.
Merkkiä voi tilata joko jääkärikansliasta sähköpostitse kanslia@jp27.fi tai
puhelimitse numerosta 050 377 8845 (Tiina Kiiski). Jääkärilippu-postimerkki on tyylikäs tapa kertoa jääkäriperinteistä. Merkki sopii mainiosti myös
lahjaksi.

Hinta 25 €
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Saksalainen cooper-testi

Varsinais-Suomessa harjoiteltiin saksalaista
”cooper-testiä”
Louhisaaren Reserviläiset yhteistyössä Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osaston
kanssa järjesti jäsenilleen ja suomalais-saksalaiseen reserviläisyhteistyöhön osallistuneille mahdollisuuden
suorittaa Saksan Olympiakomitean
(DOSB) urheilumerkki.. Mukana oli
myös ammattisotilaita Rannikkolaivastosta.
Tilaisuuden avasi perinneyhdistyksen puheenjohtaja Kyösti Vuontela
kertoen suomalais-saksalaisesta yhteistyöstä yli sata vuotta sitten jääkärien koulutuksessa.
Suoritukset otti vastaan Bundeswehrin sotilasmestari evp. Jens Hirschgänger. Tapahtuman aikaan loppukesän keli oli kauneimmillaan ja
motivoituneet suorittajat hikoilivat
ja yrittivät täysillä saadakseen mahdollisimman hyvät tulokset. Joistain
osioista piti yrittää useampaa lajia ennen kuin saatiin suoritettua tarpeeksi
hyvä tulos. Erityisesti koordinaatioosio uhkasi monella estää kokonaan
merkin saamisen. Loppujen lopuksi
kokonaistulos oli kuitenkin todella
kova ensikertalaisille, 11 osallistujaa
suoritti merkin kultatasolla.
Toivottavasti tapahtuma saadaan
järjestettyä toistekin. Nyt vain odotetaan, että Saksan olympiakomitean
presidentti allekirjoittaa myöntökirjat
ja saadaan mitalit Suomeen.
Saksalainen urheilumerkki (Sportabzeichen) vuodelta 1913 on siviilien
sekä viranomaisten kuten poliisin
ja Bundeswehrin sotilaitten suoritettavissa. Siviilit saavat pinssin ja
viranomaiset sekä reserviläiset saavat
mitalin. Merkin suorittaminen on
Saksassa samalla tavalla yleistä kuin
meillä Cooperin testi, mutta se mittaa paremmin kokonaisliikkuvuutta.
Suorituksille määritellään vuosittain taulukkoarvot kulta-, hopea- ja
pronssitasolle ikäluokkien mukaan.
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Linkopallo oli suomalaisille uusi urheilulaji. Nyt sitä harjoitellaan Varsinais-Suomessa, kun Louhisaaren reserviäiset saivat omakseen tämän ihmevälineen.

Harjoitus oli tuloksekas: 11 miestä tästä joukosta sai merkin kultaisella tasolla.

Saksalainen cooper-testi

Ikäluokkia on lapsista 90 ikävuoteen
saakka.
Suoritus koostuu neljästä osiosta
sekä uintitaidosta. Eri osioissa on
valittavissa useita lajeja valittavissa
suorituspaikan mahdollisuuksien
mukaan.
Kestävyys-osiossa ovat yleisimmät
vaihtoehdot 3000 metrin juoksu 25ja 50-vuotiaalle tai kestävyysuinti
25-vuotiaalle 800 metriä ja 50-vuotiaalle 400 metriä. Myös 20 kilometrin
pyöräily, 10 kilometrin juoksu tai 7,5
kilometrin kävely ovat vaihtoehtoina.
Nopeus-osiossa vaihtoehtoina ovat
pikajuoksu 25-vuotiaalle 100 metriä
ja 50-vuotiaalle 50 metriä tai 25
metrin uinti.
Voima-osiossa on 2 kg voimapallon
heitto tai vauhditon pituushyppy.

Koordinaatio-osio on vaikein suoritettava. Periaatteessa helpoin laji on
naruhyppy mutta iästä riippuen tyyli
vaihtuu. 25-vuotiaalla tyylinä on kaksoishyppy ja 50-vuotiaalla tyylinä on
takaperin hyppiminen. Perinteisempi
lajivaihtoehto on pituushyppy. Erikoisempi on Schleuderball eli linkopallo, joka on kilon painoinen moukarin
tyylinen nahkapallo metrin pituisella
nahkahihnalla. Siinä vaikeutena on
saada pallo osumaan sektoriin. Louhisaaren Reserviläiset saivat tapahtuman jälkeen linkopallon, joten sillä
pääsee nyt harjoittelemaan.

Saksan Olympiakomitean urheilumerkki periytyy vuodelta 1913.

Teksti ja kuvat: Kimmo Kiiveri

Jääkäriluutnantti Alfred Sandbergia muistettiin 46. kerran
Kymenlaaksossa Elimäellä Mustilan
arboretumissa kisailtiin 13. syyskuuta 46:nnen kerran partiokilpailuna
jääkäriluutnantti Alfred Sandbergin
Muistokisa. Sen on perinteisesti järjestänyt Elimäen Reserviupseerikerho. Kisassa on kolmenlaisia tehtäviä;
ilmapistooliammunta, luontopolku
ja maanpuolustusaiheinen tietovisa.
Viimeksi käytyä kisaa haittasi sekä
huonohko sää että yhteensattumat,
mitkä verottivat osanottajamäärää.
Voittajaksi selvisi Jani Juvankosken
perhepartio 76 p., hopealle Paavo
Mikkosen partio 57,5 p., pronssille
perhe Kuparinen 53 p. ja neljänneksi
Haarajoen partio 53 p. Voittajapartio saa vuodeksi haltuunsa JP27:n
perinneyhdistys ry:n Kymenlaakson
osaston lahjoittaman pienoisjääkäripatsaan. Muita palkintoja riitti ”jokaiselle jotakin”.
Teksti ja kuva: Paavo Mikkonen

Jani Juvankosken voittajapartioperheen muodostivat poika Valtti, isä Jani, tytär
Vilma ja äiti Helena. Palkintoja tuli runsaasti. Isä Janilla on kädessään kiertopalkintona pienoisjääkäripatsas.
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Sankarivainajia

Sankarivainajia saatettiin taas kotiin
Viipurista
Sodissamme 1939–45 jäi kentälle
yli 12000 sankarivainajaa. Vaikka
Suomi ainoana sotaakäyvänä maana noudattikin talvisodasta alkaen
periaatetta, että kaikki kaatuneet yritetään toimittaa kotiseurakuntiensa
sankarihautoihin tai sukuhautoihin,
se ei aina ollut mahdollista. Kaikkia
kaatuneita ei vaikeissa tilanteissa
kyetty evakuoimaan tai sitten he
yksinkertaisesti katosivat. Heistä on
vuosien varrella löydetty ja saatettu
kotimaahan viimeiseen leposijaan
joko oman kunnan sankarihautaan
tai sukuhautaan yli 1300. Heistä on
381 kyetty tunnistamaan. Vuosien
ajan heidän etsimisestään vastasivat
suomalaiset vapaaehtoiset, mutta viime aikoina tehtävää ovat pääasiassa
hoitaneet venäläiset vapaaehtoiset
hyvässä yhteistyössä suomalaisten
kanssa. Kun sotiemme päättymisestä
on jo kulunut kohta 75 vuotta, toiveet
uusista merkittävistä löydöistä alkavat
olla vähäiset.
Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden sotavainajien muiston vaalimistyö entisen Neuvostoliiton alueella aloitettiin vuonna 1990. Veteraanijärjestöt yhdessä niitä lähellä olevien
yhteisöjen kanssa perustivat 1998
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n huolehtimaan tästä työstä.
Yhdistys toimii puolustusministeriön
hallinnonalalla. Venäjän presidentti
Boris Jeltsinin Suomen vierailun yhteydessä allekirjoitettiin 1992 Suomen
ja Venäjän välinen valtiosopimus sotavainajien muiston vaalimistyöstä.
Valtiosopimus mahdollistaa kentälle
jääneiden etsinnät, muistomerkit sotavankileireillä ja kenttähautausmaat
Venäjän alueella. Vastavuoroisesti
venäläiset voivat etsiä vainajiaan
Suomen alueelta.

Kotimatkansa on alkamassa Viipurista Pietari Paavalin evankelis-luterilaisesta
kirkosta. Kuva Kari Björn

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry on vuosittain hakenut
lähinnä Karjalan kannakselta löytyneitä vainajia kotiin Viipurista, missä
heidän kotimatkansa on alkanut Pietari Paavalin evankelis-luterilaisesta
kirkosta lyhyen mutta hyvin vaikuttavan tilaisuuden jälkeen. Tänä vuonna
15.10. kotiin lähti 22 sankarivainajaa
21 pienessä, valkoisessa arkussa.
Heistä 20 on löydetty Karjalan kannakselta ja 2 Laatokan Karjalasta. He
ovat lähes kaikki, kuten jo vuosien
ajan, venäläisten yhteistyökumppa-

Kotimatkansa on alkamassa Viipurista
Pietari Paavalin evankelis-luterilaisesta
kirkosta. Kuva Kari Björn.
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Onnittelemme

Erkki Pekki 90 vuotta
nien löytämiä. Tutkimusten mukaan
heistä 8 kaatui talvisodassa ja 14
jatkosodassa. Tällä kertaa poikkeuksellisen moni, ehkä 18 voidaan
lopulta tunnistaa. Tunnistamattomat
haudataan juhlallisin menoin Lappeenrantaan kaatuneiden muistopäivänä 2021.
Perinteisesti nuo pienet valkoiset
arkut siirtyivät kirkon ulkopuolella
odottavan Vihdin Liikenteen bussin
ruumaan osin Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen aktiivien
kantamina. Tähän kunniatehtävään
saivat osallistua myös muutamat
vapaaehtoiset, joille se oli varmasti
mieleen jäävä kokemus! Tilaisuuteen kirkossa sai osallistua virallisen
kutsuvierasjoukon lisäksi myös lähes
täysi bussilastillinen sota- ja kulttuurihistorialliseen Viipurin retkeen
osallistuneita matkalaisia. Tilaisuus
jäi varmaan monelle matkalaiselle mieleen retken kohokohtana.
Ehkä vielä ensi vuonna lähdetään
uudelleen.
Tunnistettuja vainajia odottaa
yleensä kotikunnan sankarihautausmaalla valmis tyhjä hauta, jolla
on vain hautakivi. Nyt hautaan
voidaan laskea pieni valkoinen
arkku. Ympyrä on siten sulkeutunut
ja omaiset ovat saaneet vuosien
epätietoisuuden jälkeen rauhan.
Omaisten kesken jäänyt surutyö saa
siten päätöksensä.
Tilaisuudessa puhunutta Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suomista
siteeraten: ”Sankarivainajien muisto
on ikuinen”.
Teksti: Göran Lindgren

Erkki Pekki oli kutsunut 16. marraskuuta mm. jääkäriperinteen
vaalijoita ravintola Lasipalatsiin hyvästä syystä: hänellä oli seuraavana
päivänä 90. syntymäpäivä. Kun oli
kysymys perinneliikkeen veteraanista, olivat onnittelijatkin liikkeen
huipulta, kunniapuheenjohtajat
Sami Sihvo ja Asko Kilpinen.
Juhlassa kuultiin musiikkia mm.
Kaaderilaulajien esittämänä. Ja
ohjelmistossa oli luonnollisesti
paitsi Jääkärimarssi myös Jääkärin
morsiamen lauluja.
Erkki Pekin jälki näkyy edelleen perinneyhdistyksen HelsinkiUusimaa-osastossa, joka järjestää
esitelmätilaisuuksia Jääkärikerhon

En oikein tiedä, kuinka pitäisi käyttäytyä, kun en ole koskaan ennen
ollut 90-vuotias, sanoi päivänsankari. Kuva Sakari Röyskö

nimen alla. Nimen on keksinyt aikanaan Erkki Pekki, joka toimi myös
kerhon sihteerinä.
Vanhan Parolen sivuilta voi lukea, että 1980-luvulla Erkki Pekki
oli JP27:n Helsinki-Uusimaa-osaston ”syömähampaita”, joka hoiti
suhteita Saksaan ja loi tyhjästä
yhteistyösuhteet itsenäisyytensä
takaisin saaneeseen Latviaan ja sen
”jääkärikaupunki” Liepajaan.
Erkin kielitaidosta kertoo sekin,
että hän oli vuosia espanjalaisen
sotilaslehti Defensan avustaja.
Parole yhtyy vielä juhlissa Erkille
huudettuun kolminkertaiseen eläköön-huutoon: Eläköön, eläköön,
eläköön!

Kun lahjat oli kielletty, Liisa Viranko
toi Kaaderilaulajat juhlistamaan
Erkin syntymäpäivänviettoa. Laulajat
vasemmalta everstiluutnantti Rainer
Hannikainen, majuri Aarno Suorsa,
eversti Heikki Hult sekä everstiluutnantti Matti Ahtiainen. Kuva Sakari
Röyskö

Kirjoittaja on sotahistorian harrastajatutkija ja opas sotahistoriallisilla
retkillä lähialueillamme.
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Osastot toimivat

Varsinais-Suomi päivittää omaa toiminta-ajatustaan
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osasto
aikoo keskittyä ensi vuonna erityisesti
kirkastamaan ja päivittämään toiminta-ajatustaan ja toimintakeinojaan.
Muun muassa tämä asia voidaan
nostaa esiin osaston syyskokouksessa
hyväksytystä ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, josta oli päättämässä
34 osaston jäsentä.
Osastomme tulee tukemaan osaltaan hyvään alkuun päässyttä toimintamallia, jossa samanhenkiset järjestöt ovat ilahduttavalla menestyksellä
järjestäneet yhteisvoimin isänmaallisia ja maanpuolustuksellisia esitelmätilaisuuksia. Niiden kuulijakunta
onkin näin saatu nousemaan todella
paljon suuremmiksi kuin pelkästään
”yksin yrittäen”.
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja,
kenraalimajuri Pasi Välimäki luennoi
tilaisuudessa otsikolla ”Ajankohtaista
Puolustusvoimista”. Se herätti todella
vilkkaan keskustelun.
Osaston jäsenten ”sydämen asiana” säilyy tietysti edelleen vahvana
jääkäriperinteen ylläpito, vaaliminen ja enentäminenkin tehostamalla
myös jäsenhankintaa. Tunnettuahan
on valitettavasti se seikka, että suomalaiset eivät tunne aina kovin hyvin
synnyinmaansa historiaa. Tiedotustoimintaa jäsenistölle tehostetaan myös
sähköisin työkaluin myös sosiaalisessa mediassa. Sähköpostillakin yhteydenpitoa saadaan nopeutettua ja
kustannuksia alennettua. Jäsenkirjeitä
käytetään edelleen tarvittaessa. Tietoa saadaan kulkemaan myös Turun
Sanomien maanataisin julkaistavalla
kiltapalstalla.
Jatkossakin pidetään hyvää huolta
osaston hallussa olevasta jääkärien
perinne-esineistöstä sekä tallennetaan jääkärien ja jääkäriliikkeen
perinteitä ja jaetaan jääkäritietoutta.
Toiminta-alueen (Varsinais-Suomi,
Ahvenanmaa ja Rauman seutu) jääkärihaudoista pidetään huolta tarpeen
mukaan.
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Osaston puheenjohtaja Kyösti Vuontela luovutti perinneyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Välimäelle ”Jääkärihaudat ja muistomerkit Varsinais-Suomessa, Raumalla
ja Ahvenanmaalla” -teoksen.
Alueemme jääkärihaudoista kolmetoista on vielä vailla jääkärimerkkiä. Niistä viisi sijaitsee Ahvenmaalla
niin, että Jomalassa yhdeltä haudalta
puuttuu yhä hautakivikin. Kunnostustyöt aloitetaan lähialueilta.
Osastomme toimialueen jääkärihaudoista ja jääkäriliikkeeseen liittyvistä muistomerkeistä on julkaistu
aiemmin kirja, mutta jääkäriperinteen
muistomerkkien ja jääkäriliikkeen
historiaan kuuluvien tapahtumapaikkojen kartoitustyötä jatketaan
vielä. Tarkoitus on laatia yhtenäinen
tietokanta, johon on merkitty kohteen tietojen ohella myös ajo-ohje
paikalle. Tiedostoon voidaan liittää
jääkäriliikkeen ohella myös muita
maanpuolustukseen liittyviä ja sotahistoriallisdia kohteita.
Ohjelmaan kuuluvat kunniakäynti
seppeleenlaskuinen jääkäripäivänä
25.2. 2020 Jääkärimarssin sanoittajan
Heikki Nurmion haudalla Turussa.
Itsenäisyyspäivä seppeleenlasku toistuu hänen haudallaan sekä Kanta-

Loimaan hautausmaalla sijaitsevalla
Jääkäripatsaalla.
Osastomme alueelta pyritään saamaan mukaan nuoria vaalimaan ja
tekemään perinnetyötä myös saksalaisten reserviläisten kanssa myös
ensi helmikuussa Finnentagiin Hohenlockstedtiin.
Ensi vuoden talousarvion loppusumma 3260 euroa. Talousarvio on
alijäämäinen 1335 euroa. Osaston
taloustilanne on sinänsä kohtuullinen
omien rahasto- ja korkotuottojen ansiosta. Vapaaehtoiseksi kannatusmaksuksi päätettiin 10 euroa.
Osaston puheenjohtajana jatkaa
Kyösti Vuontela. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Kullervo Hantula.
Anja Reunanen. Raimo Rosendahl.
Ilkka Uotila ja Marjo Tuomaranta
valittiin uudelleen. Seppo Jaakkola
jatkaa toiminnantarakastajana varahenkilönään Jorma Hanhiala.
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Kirjeitä toimitukselle
Lähetän tässä valokuvan, joka todennäköisesti on 1930-luvun alkupuolelta. Kuva ei ole sinällään mitenkään
merkittävä, mutta siitä huolimatta,
on mieltäni askarruttanut kysymys,
keitä ovat kuvan keskellä olevan pöydän vasemmalla puolella olevat miehet? Ensimmäinen mies vasemmalta
näyttää ainakin jääkärikapteeni Vilho
Armas Suvirinteeltä (aikaisemmin
Söderberg), jonka en näe millään tavalla liittyvän kuvan oikealla puolella
oleviin henkilöihin, jotka taas tunnistan helposti. He kuuluivat ainakin
Läskelän Jokilaakson rintamamies
yhdistykseen ja varmaan kaikki
samat henkilöt myös Harlun Suojeluskuntaan. Jääkärikapteeni Vilho
Suvirinne työskenteli muutaman
vuoden Rajavartiolaitoksessa eli voivatko vasemmalla puolella olevat olla

Lapin Rajavartioston henkilökuntaa,
jääkäreitä tai sota-arkiston henkilökuntaa, sillä Suvirinne työskenteli
myös siellä? Vaikkakin kuvan ensimmäinen henkilö oikealta on Vilho Su-

virinteen serkku, en kuitenkaan usko,
että tässä mistään perhejuhlista on
kysymys.
Ystävällisin terveisin Kaj Appelberg

Kirjallisuutta

Sotavangin kohtalo oli karu Suomessakin

Suomen sotavankileirit
1939–1944
Atso Haapanen

313 sivua, Minerva 2019

Suomessa oli vuoden 1941 lopussa
56 334 venäläistä sotavankia. Voi vain
kuvitella, millainen ponnistus on ollut
huolehtia vangeista, kun maa on sodassa ja kaikesta on puutetta.
Heitä varten perustettiin kolmisenkymmentä vankileiriä. Leirit tarvitsivat
satoja vartioista, eikä siihen hommaan
riittänyt A1 miehiä. Ei ollut riittävästi
ruokaa, kun erityisesti talvella 1942 sitä
ei tahtonut riittää omillekaan. Jossain
leireissä määrättiin vangit kulkemaan
kesällä avojaloin, että olisi talveksi
jalkineet.
Jos oli ruoka huonoa, niin olivat
asuinolotkin ja vartioista osa oli kelvottomia. Parhaat olot olivat niillä sotavangeilla, jotka pääsivät töihin maataloihin,
missä he parhaimmillaan viettivät muonamiehen elämää.

Sotavankien kohtelu kuuluu sotiemme historian rumimpiin lukuihin.
Leireillä käytettiin raipparangaistuksia
ja karkaamisesta tai muusta syystä ammuttiin yli tuhat sotavankia.
Kaikkiaan suomalaiset ottivat runsaat
60 000 sotavankia ja heistä kuoli runsaat 19 000. Kuolleisuus vastaa Saksan
ja Japanin leirejä, jotka ovat tunnettuja
vankien huonosta kohtelusta. Eikä ollut
herkkua kotiinpaluukaan: 150 telotettiin
ja 4500 päätyi rangaistusleireihin.
Kirjoittaja on kerännyt kunnioitettavan määrän tilasto ym. tietoa venäläisistä sotavangeista. Lukija jää kaipaamaan
kirjasta yhteenvetolukua, josta saisi
kokonaiskuvan sotavankien kohtalosta
ja kohtelusta sotavuosien Suomessa.
Jukka Knuuti
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Kirjallisuutta

Mannerheim-ristin ritareista kaatui sodassa 28

Sodissa kuolleet
Mannerheim-ristin ritarit
1941–1945
Heikki Lehtonen

280 sivua, Minerva 2019

Sodissamme kuoli 191:stä Mannerheimristin ritarista 38, joista kaatui 28. Lisäksi
kirjaan on otettu mukaan Maaningalle
sankarihautaan erikoisluvalla vuonna
1958 haudattu Juho Pössi ilmeisesti
siksi, että luontevasti voidaan käsitellä
myös Lauri Törnin kohtalo Vietnamissa
vuonna 1965.
Osa kaatuneista ritarista on saanut
ristinsä joko kaatumispäivälle, edelliselle päivälle tai heti kuoleman jälkeen
päivättyinä. Muutamalla ritarilla nimitys
tapahtui hiukan myöhemmin kaatumisen jälkeen. Käytäntö postuumisti
myönnetyistä risteistä vaihteli jonkin
verran. Kesällä 1944 kaatui peräti 12
ritaria.
Sodan aikana kuusi ritaria kuoli sairauksiin, kolme onnettomuuksissa ja yksi
päätti itse päiviensä määrän. Aiemmin

on pidetty matalaa profiilia tästä itsemurhasta ja luutnantti Niilo Korhosen
juopuneesta lopusta vartiomiehen ampumana.
Kuudesta sairauksiin kuolleesta ritarista kolmen sairaudet luonnehdittiin
vain vakaviksi. Eversti- ja kenraalitasolla sairauksien nimet myös mainittiin.
Mielenkiintoinen erikoistapaus oli
Toivo Manninen. Hän sai ristinsä marraskuussa 1942 palveluksesta vajaata
vuotta aiemmin vapautettuna sotainvalidina. Manninen kuoli 29.12.1943
ja postuumi ylennys ylikersantiksi tuli
kesällä 1945.
Moni ritareista palasi kotiin juhlittuna
sankarina, mutta melko monen kohtalo
oli toinen.
Pasi Pulju

Viron toisen tasavallan alku

Viro vuonna nolla
Mart Laar

392 sivua, Docendo 2019
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Kun 32-vuotiaasta Mart Laarista tuli Viron pääministeri lokakuussa 1992, hän
joutui aloittamaan tyhjästä. 50-vuotinen
miehitys ja sosialistinen järjestelmä oli
tuhonnut kaiken, minkä varaan demokraattinen valtio voidaan rakentaa.
Neuvostohallinnossa mukana olleet
ikäluokat haluttiin sivuuttaa ja siksi kaikkiin avaintehtäviin tuli nuoria, mutta
samalla kokemattomia ihmisiä.
Laarin tullessa pääministeriksi Viro oli
jo saanut oman rahansa kroonan. Mutta
valtion kassakirstu on tyhjä. Tuotanto
jatkoi laskuaan. Yleistä epävarmuutta
lisäsivät myös maassa viipyvät venäläiset joukot.
Laarin ensimmäinen pääministerikausi 1992–94 meni valtion rakentamisessa. Toista kautta 1999–2002 leimasi
EU- ja Nato-jäsenyyksiin pyrkiminen. Se
onnistui Laarin luoman kansainvälisen

suhdeverkon avulla, mitä kuvatessaan
Laar kehuu estottomasti itseään.
Kirjassa on suomalaisen lukijan
kannalta aivan liikaa yksityiskohtaisia
kuvauksia Viron sisäpiirien juonittelusta
ja henkilökysymyksistä. Laar antaa tunnustusta Suomelle Viron tiellä uuteen
itsenäisyyden ja maan jälleenrakennuksessa. Laar toteaa, ettei Suomi koskaan
antanut kauniita lupauksia eikä esittänyt
ylväitä vakuutuksia. Niiden sijasta tarjottiin todellista apua. Ei ollut kysymys
vain valtioiden välisestä toiminnasta,
vaan ihmisten välisistä suhteista. Paavo
Lipponen saa erityiskehut Viron EUjäsenyyden ajamisesta.
1960 syntyneen Laarin vei pois Viron
politiikan eturivistä 2012 iskenyt aivohalvaus.
Jukka Knuuti

Kirjallisuutta

Tykistönkäytön innovatiivinen ja uuttera kehittäjä

Tykistökomentaja
eversti Bror Kraemer
Jukka Kyösti

311 sivua, Minerva 2019

Tätä kirjaa luin suurella mielenkiinnolla, sillä kirjan tekijä on tehnyt hyvää ja
perusteellista työtä kuvatessaan tarmokkaan ja innovatiivisen henkilön matkaa
sodan ja rauhan aikana.
Tykistön merkitys jatkosodan torjuntavoiton saamisessa tunnetaan. Kaikkia
tämän menestyksen arkkitehtejä, tykistön kehittäjiä, ei ole tuotu esiin. Siksi on
hienoa, että eversti Bror Kraemerinkin
ansiot saavat arvoisensa esillepanon.
Kirja tarkastelee henkilön elämää
laajastikin. Painopiste on kuitenkin
sota-ajassa ja tykistön asioissa, mikä
sotahistoriasta kiinnostuneita ehkä kiinnostaakin eniten.
”Kraemer oli tykistötiedustelun kehittäjä. Tykistötiedustelu on tärkeää, sillä
kun vihollismaalit on tarkkaan tutkittu,
tulenkäyttö on tehokkaampaa ja tarkempaa. Kraemer oli erityisen kiinnostunut

tiedusteluvalokuvauksesta maasta käsin,
josta monet muut upseerit eivät olleet
yhtä kiinnostuneita”, kirjan tekijä kertoo. ” Tuohon aikaan tykistötiedustelun
tehokkaimpia menetelmiä olivat äänimittaus ja lentotiedustelu.”
Jatkosodassa kenraalimajuri Talvelan
alaisena Kraemer joutui esimiehensä
arvaamattomuuden vuoksi tekemään
vaihtoehtoisia tulisuunnitelmia jokaista
hyökkäystä varten. Kraemeria voidaankin pitää tulisuunnitelmatekniikan uranuurtajana. Kiinnostavaa tietoa jalkaväen
miehellekin.
Kirja pohjautuu tekijän käyttöönsä
saamiin tykistötiedusteluun liittyviin
asiakirjoihin ja ennen julkaisemattomaan valokuvamateriaaliin. Hyvä ja
kiinnostava kirja.

Lapin rajavartiosto on kouluttanut asevelvollisia lähes koko itsenäisyyden
ajan, aina vuodesta 1919 alkaen. Aluksi
koulutus tapahtui rajavartioasemilla ja
varusmiehiä käytettiin tilapäisesti myös
rajavartiotehtäviin. Vuonna 1923 Rovaniemelle perustettiin asevelvollisuuskomppania, mutta varusmieskoulutusta
annettiin 1950-luvun puoliväliin asti
myös rajajääkärikomppanioissa Ylitorniolla, Kemijärvellä ja Ivalossa. Tämän
jälkeen koulutus keskitettiin Rovaniemelle. Asutuksen levitessä ja harjoituspaikkojen puutteen vuoksi se aloitettiin
Ivalossa uudelleen 1970-luvulla, lopetettiin Rovaniemellä vuonna 1994 ja
Ivalon sissiosasto laajeni monien vaiheiden jälkeen rajajääkärikomppaniaksi.
Lapin rajavartioston alkuvaiheessa
kouluttajina olivat usein jääkäriupseerit,
joten koulutus oli sen mukaista. Tunnettuja nimiä olivat K.M. Wallenius, Oiva
Willamo, P.A. Autti sekä surullista mainetta niittäneet jääkärikapteenit Pajakka
(Id) ja Salmelo.

Käytännön sissikoulutusta alettiin
antaa pienessä määrin jo 1930-luvulla
ja sotien jälkeen, kun monet entiset
kaukopartiomiehet astuivat rajavartioston palvelukseen. Lapin rajavartiosto
pääsi keskittymään sissikoulutukseen
1960-luvulta alkaen, kun Lapin sotilaallinen tyhjiö alkoi täyttyä Lapin jääkäripataljoonan perustamisen vuoksi.
2010-luvulle tultaessa miinankieltosopimuksen jälkeen koulutus on keskittynyt
sissikoulutuksen sijasta tiedustelukoulutukseen.
Kyseessä on pätevä tilaushistoriikki
Lapin rajavartioston varusmieskoulutuksen kehityksestä halutuksi ja vaativaksi palvelupaikaksi, erikoisjoukoksi
ilman pääsykoetta. Tämän historiikin
luulisi kiinnostavan ainakin Lapin rajavartiostossa varusmiespalveluksensa
suorittaneita, mutta myös varusmieskoulutuksen historiasta kiinnostuneita.

Ville Kaarnakari

Pohjoiset sissit

Sata vuotta rajasissien
historiaa
Varusmieskoulutus Lapin
rajavartiostossa 1919-2019
Pauli Pulju

159 sivua, Lapin rajavartioston RVL
100 -juhlajulkaisuja 3/2019

Marko Korja
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Kirjallisuutta

Jäämeren ranta-kuoleman ranta

Stalinin tappamat
Muurmannin suomalaisten
pitkä ja musta yö
Tarja Lappalainen, Martti Turtola

323 sivua, Docendo 2019
Tietokirjailija Tarja Lappalaisen ja sotahistorian professori Martti Turtolan
kirja Jäämeren rannikon suomalaisasukkaiden kolkosta kohtalosta ja Kuolan
alueen sotahistoriasta osuu sopivaan
ajankohtaan. Syksyn mittaan on useamman henkilön ja instituution toimesta
toivottu tarkempaa tutkimusta niiden
suomalaisten elämästä ja kuolemasta,
jotka vapaussodan jälkeen siirtyivät
– kuka mistäkin syystä – nuoreen neuvostovaltioon.
Lappalainen käsittelee omassa osuudessaan “Muurmannin suomalaisten

nousu ja tuho” hyvin kattavasti alueelle
1860-luvulta lähtien syntyneiden suomalaiskylien ja niiden asukkaiden historiaa ja kohtaloita. Samalla hän tulee
käsitelleeksi ajankohtaisaihetta; kuinka
kävi rajan yli menneiden suomalaisloikkareiden Stalinin vainoissa.
Lappalaisen merkittävimpänä tietolähteenä on ollut suomalaissyntyinen,
mutta Neuvostoliitossa ikänsä asunut
Sven Lokka (1924-2008) ja hänen arkistonsa. Lokka koki itsekin Stalinin
vainot ja pakkotyöleirit ja hän piti neuvostokoneiston suomalaissyntyiseen
väestöön kohdistamaa tuhoamisvimmaa
kansanmurhana. Tätä sanaa käyttää
Lappalainenkin ja termi on kyllä perusteltu. Joka tapauksessa suurin osa
Muurmannin alueen suomalaisista menetti henkensä kolmessa toisiaan seuranneissa murha-aallossa. Ensimmäisinä
tapettiin ns. “kansanviholliset”, henkilöt
jotka olivat parhaiten saaneet elämänsä
järjestykseen Jäämeren karuissa olosuhteissa. Tämä tapahtui vuosina 1937
-38 ja jatkoa seurasi talvisodan jälkeen
kesällä 1940, kun alueen koko väestö
siirrettiin vastaperustettuun Karjalaissuomalaiseen neuvostotasavaltaan,
lähinnä Karhumäen alueelle.
Jo siirroissa menehtyi paljon väkeä,
mutta lopullinen kuolinisku seurasi
runsasta vuotta myöhemmin. Silloin
vain ja ainoastaan suomalaiset siirrettiin
Arkangelin kaupungin lähimetsiin ja jä-

Puukko Jääkärimerkillä
(Iisakki Järvenpää Oy), Pituus 27 cm (terä 13 cm), Hinta 70 €
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tettiin sinne oman onnensa varaan, toki
vartioituna. Tämän joukon kohtaloksi
koitui hivuttava nälkäkuolema ja Sven
Lokka oli oikeassa käyttäessään tapahtuneesta ilmaisua “kansanmurha”. Kun
Lokan arvion mukaan Stalinin vainoissa
kuoli alueen noin 4400 suomalaisesta
asukkaasta 80-85 %, voidaan todella
puhua kansanmurhasta, yhtään asiaa
liioittelematta. Kuolema on monessa
paikassa läsnä - kirjan nimen mukaisesti - Lappalaisen tekstissä ja kirja on
opettavaista luettavaa siitä, minkälaisessa muodossa äärimmäinen pahuus
voi ilmetä.
Martti Turtola puolestaan käsittelee
osuudessaan “Arktista sotaa - Kuolan
ja lähialueen sotahistoria vuosisatojen
saatossa” ensisijaisesti ensimmäisen ja
toisen maailmansodan aikaisia tapahtumia. Painopiste on Petsamossa, joka
varmaan lukijaa eniten kiinnostaakin.
Antoihan Neuvosto-Venäjä Tarton rauhassa 1920 jo tsaari Aleksanteri II:n
1860-luvulla lupaaman Petsamon alueen Suomelle “ikuisiksi ajoiksi”. Sitä
aikaa kesti kuitenkin vain 24 vuotta, kun
Neuvostoliitto otti kukoistavaan alkuun
päässeen Petsamon takaisin itselleen
Moskovan välirauhassa 19.9.1944.
Esko Vuorisjärvi

Kirjallisuutta

Näin alkoi suomettuminen

Yöpakkaset 1958;
hyppy suomettumiseen
Paavo Rantanen

214 sivua, Atena 2019

Jos halutaan etsiä tilanne, koska Suomi
alkoi suomettua, sijoittuu se syksyyn
1958. Neuvostoliitto sekaantui silloin
voimalla Suomen hallituksen muodostamiseen. SKDL oli voittanut vaalit.
Neuvostoliitto halusi heidät hallitukseen, mutta suomalaiset puolueet eivät
maalaisliittoa ja skogilaisia lukuun
ottamatta.
Fagerholmin III hallitus muodostettiin
lopulta ilman kommunisteja, mutta presidentti Kekkonenkin oli tyytymätön tulokseen. Huonoin pitämäni puhe, mutta
enpä sitä itse kirjoittanut, sanoi hän nimittäessään hallituksen. Neuvostoliitto
alkoi heti osoittaa näkyvästi mieltään.
Kauppaneuvottelut pysähtyivät ja Neuvostoliiton suurlähettiläs Lebedev palasi
Moskovaan tekemättä asiaan kuuluvia
jäähyväiskäyntejä.

Hallitus pysyi pystyssä neljä kuukautta, kunnes maalaisliitto lähti hallituksesta. Ja naapurikin saatiin tyytyväiseksi,
kun Kekkonen kävi tapaamassa Hrustsovia Leningradissa.
Historian harrastajalle Rantasen hieman kevyt ja suppeakin esitys ei anna
uutta. Mutta nykyajan lukija voi valistua,
kuinka halpamaisesti Maalaisliitto ja
Kekkonen silloin käyttivät lyömäaseenaan itänaapuria erisyisesti kokoomusta
ja SDP:ta vastaan.
Pitkään palvellut diplomaatti ja ulkoministerinäkin pistäytynyt Rantanen
toteaa yöpakkasten opetukseksi, ettei
vieraalle vallalle koskaan saa antaa sellaista mahdollisuutta vaikuttaa Suomen
asioihin sillä tavoin kuin 1958 tapahtui.
Jukka Knuuti

Hitler käski Molotovia jättämään Suomen rauhaan

Hitlerin ja Stalinin
kaupankäynti Suomesta
1939–1940
Pekka Visuri, Eino Murtorinne

286 sivua, Docendo 2019

Molotov-Ribbentropp-sopimuksen salainen lisäpöytäkirja elokuulta 1939
tunnetaan hyvin. Hitler ja Stalin jakoivat
etupiirejä Euroopassa. Siinä jaossa Baltian maat sekä Suomi tulivat Neuvostoliiton etupiiriin.
Kun Virolle. Latvialle ja Liettualle saneltiin syksyllä Moskovassa, että niiden
alueelle tulee Neuvostoliiton tukikohtia,
Suomea kohdeltiin aivan toisin. Suomen
kanssa Kreml kävi ihan oikeita neuvotteluja kolmeen otteeseen, ja niissä esitettiin jopa vaihtoehtoja alueluovutuksista.
Ja mikä tärkeintä, Stalin itse oli mukana
neuvottelussa. Olisiko sota ollut vältettävissä, jos Suomen hallitus olisi ollut
valmis myönnytyksiin?
Kirjan mielenkiintoisin osuus on kuvaus Molotovin vierailusta Berliiniin
marraskuussa 1940. Molotov vaati

Hitlerin kanssa käymissään kiivaissa
keskusteluissa, että Neuvostoliiton on
voitava selvittää asiat etupiiriinsä kuuluvassa Suomessa. Viro, Latvia ja Liettua
olivat tuolloin jo tulleet liitetyiksi Neuvostoliittoon. Hitler vastasi Molotoville,
ettei hän voi sallia sodan syttymistä
Suomessa.
Tässä vaiheessa oli operaatio Barbarossan suunnittelu jo aloitettu ja siinä
oli huomioitu myös Suomen alueen
käyttö. Samoin olivat myös saksalaisten lomalaiskuljetukset Suomen kautta
jo alkaneet.
Kirja tarjoaa lukijoille perusteellisen
selvityksen noista Suomen kohtalolle
oleellisista Hitlerin ja Molotovin keskusteluista.
Jukka Knuuti
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Kirjallisuutta

Kommunismi ei ole vielä ohi

Kun yö saapuu
Venezuelaan
Mikko Pyhälä

328 sivua, Siltala 2019
Kuuban ja Venezuelan Hugo Chávez
tekivät suunnitelman: yhdistetään

luonnonvaroiltaan tavattoman rikas
Venezuela ja köyhä Kuuba. Kuuba on
saanut 100 000 barrelia Venezuelan öljyä päivässä melkein ilmaiseksi. Puolet
se on käyttänyt omaan kulutukseen ja
puolet se on myynyt valuuttaa saadakseen. Venezuelan öljy ei ole ehtymässä,
mutta Venezuelan öljynjalostusteollisuuden kapasiteetti on taitamattoman
johtamisen ja laitteiden kunnossapidon
laiminlyömisen seurauksena pudonnut
viidennekseen entisestään. Alun perin
Latinalaisen Amerikan rikkain maa, jolla
on maailman suurimmat öljyreservit, on
vajonnut keppikerjäläiseksi, missä 80
prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan
alapuolella ja missä kaikesta arkipäiväisestä on pulaa.
Emeritus-suurlähettiläs Mikko Pyhälä
on julkaissut kirjan Kun yö saapuu Venezuelaan. Pyhälä on ollut seitsemän

vuotta Suomen suurlähettiläänä Venezuelassa. Hän on kirjoittanut yksityiskohtaisen ja hyvin perustellun kirjansa
nojautuen laajaan kontaktiverkkoonsa,
täydelliseen espanjan kielen taitoonsa
ja latinalaisamerikkalaisen hallinnon
ja mentaliteetin tuntemukseensa. Kirja
on jännittävää luettavaa ja antaa vastaukset suomalaisille vähän tunnetun
Venezuelan surulliseen alennustilaan.
Vallitsevan poliittisen tilanteen näkymien tunteminen on välttämätöntä myös
Suomen kaupallisten suhteiden edistämiseen maanosassa.
Kirja on erittäin suositeltavaa luettavaa, sillä Venezuelan tilanteella alkaa
olla myös maailmanpoliittisia vaikutuksia.
Jyrki K. Talvitie

Yrjö Jylhän traagiset viimeiset vuodet

Erään soturin loppu
Runoilija Yrjö Jylhän tragedia
Panu Rajala

197 sivua, Kustannus HD 2019
Kuuban Fidel Castro ja Venezuelan
Professori Panu Rajala on jo aiemmin
vuonna 2009 julkaissut yhdessä Vesa

54

PAROLE 4 • 2019

Karosen kanssa kerrassaan mainion
Yrjö Jylhän elämäkerran. Nyt Rajala
käsittelee romaanimuodossa runoilijasoturin elämän traagisia viimeisiä vuosia. Kirjoittaja on laittanut tekstin oheen
sopiviin kohtiin muutamia lainauksia
Jylhän runoista.
Yrjö Jylhäkään selvinnyt täysin ylös
talvisista taisteluhaudoista. Talvisodan Taipaleen komppanianpäällikölle
järkyttävät rintamatapahtumat tulivat
painajaismaisina toistuvasti uniin. Tuntojaan Jylhä purki runoihinsa, joista
runokokoelma ”Kiirastuli” on ylittämätöntä suomalaista sotalyriikkaa.
En pitänyt siitä, että Rajala sotkee
faktaa ja fiktiota tällaiseen aihepiiriin.
Tarkoitan Yrjö Jylhän suuhun kaunokirjallisella vapaudella laitettuja lausumia
ja tämän kuviteltuja ajatuksia.
Kirjan jonkinlaisena prologina taksimatka Helsingistä Turkuun on kuitenkin
mainio vaikka keskustelua taksikuskin

kanssa ei olisi käytykään juuri sellaisena. Kyydittävällä on eräänlainen pakonomaisuus niitä kuitenkin tuoda esiin.
Pyrkimyksenä kertoa nuorelle miehelle
mitä sota todellisuudessa on, ja mitä
miehet rintamalla joutuivat kokemaan.
Sanailu on välillä kiivastakin, mutta perille päästessä erotaan hyvässä sovussa.
Veli Väinö Jylhä on auttanut Yrjöä
monin tavoin. Vaikeuksia Jylhällä riitti
epäonnisesta avioliitosta alkaen. Myös
terveys on horjuvaa. Nytkin runoilija on
kutsuttu veljen luokse Turkuun vuoden
1956 joulun viettoon. Se sujuukin hyvin
kunnes tullaan joulukuun 30. päivään.
Yrjö jättää veljensä kirjoituspöydälle
viimeisenä viestinä eräästä Kiirastulen
runosta alleviivoitetun katkelman, ottaa
mukanaan tuomansa sotilaspistoolin ja
ampuu itseään oikeaan ohimoon.
Pertti Rampanen

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

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

1,00
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1,50
1,00
1,00
1,00
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1,50
1,00
1,50
0,50
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1,00
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25,00

Tilaukset Jääkärikansliasta:
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI
Puh. 050 377 8845 (myös tekstiviestit)
s-posti: kanslia@jp27.fi

Hinta
6,00
20,00
27,00
8,50
3,00
10,00
150,00
150,00
150,00
150,00
2,50
8,00
70,00
5,00
5,00

Vain jäsenille
Perinneyhdistyksen jäsenmerkki

12,00

Erillisillä hakemuksilla myynnissä
Jääkäripienoismerkki
Jääkärihautamerkki

80,00
80,00

Toimitamme tuotteet kerran viikossa.
Hintoihin lisätään postikulut.
Yhteydenotot: kanslia@jp27.fi
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”Tässä pieni jääkärikuva Dumbesta, Riianlahdelta. Kuvassa lapsenlapseni,
Beatrice Crockford, (7 v.) tekemässä syyssiivousta Jääkäripatsaalla
Dumbessa,(Klapkalmciemissä).” Terveisin Marja-Liisa Crockford.
Beatrice on jääkäriyliluutnantti Juho Aulan tyttärenpojantytär.

