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Kansikuva: Suomussalmen Raatteessa sijaitsevan talvisodan monumentin keskellä on muisto
merkki “Avara syli “. Siinä on 105 vaskikelloa, yksi jokaista talvisodan päivää kohti. Kellot soivat
kun tuuli käy. Talvisodan monumentti on kolmen hehtaarin alueella ja siihen kuuluu noin
17 000 isoa kivenlohkaretta. Kivet visualisoivat sodan uhrien määrää ja kärsimystä. Muisto
merkin on suunnitellut suomussalmelainen Erkki Pullinen. Kuva Suomussalmen kunta.

Pääkirjoitus maaliskuussa 2020

Yhteistyö on voimaa!
Suomi on yhdistysten luvattu maa. Tämä sääntö pätee myös
maanpuolustusjärjestöihin, Meidän hyvän yhdistyksemme
lisäksi on Vapaussodan perinneyhdistys, kaksi reserviläisjärjestöä ja niiden alayhdistykset, Naisten valmiusliitto,
sotilaskotisisaret ja Maanpuolustuskoulutus. Monet mainitsematta jääneet älköön loukkaantuko.
Yhdistysten luvattu maa on uhkaavasti ukkotumassa
ja vielä pahemmin ilmiö näkyy kaikissa mahdollisissa
yhdistyksissä: Jäsenistön keski-ikä nousee joka vuosi yhdellä vuodella. Lisäksi yhdistykset joutuvat kilpailemaan
ihmisten niin kalliista vapaa-ajasta. Järjestö kuin järjestö
kärsii jäsenistön passiivisuudesta.
Kun järjestetään vaikkapa esitelmätilaisuus, saattaa
käydä että paikalle tulee lähinnä järjestävän seuran johtokunta. Se on masentavaa järjestäjien kannalta ja noloa
usein hyvinkin tunnetulle esiintyjälle.
Vaikkapa jääkärikerhossa pidettävät esitelmät käsittelevät tavallisesti jääkäri- tai muuta sotahistoriaa. Aiheet ovat
siis sellaisia, että niistä olisivat kiinnostuneet muidenkin
maanpuolustusta lähellä olevien järjestöjen jäsenet. Ja
näitä järjestöjähän on tunnetusti melkoinen liuta.
Jotkut paikallisosastomme ovat on vuosia tehneet yhteistyötä mm. Vapaussodan perinneyhdistysten kanssa. Se on
enemmän kuin luontevaa, sillä hyvin usein samat henkilöt
ovat aktiiveja molemmissa järjestöissä.
Varsinais-Suomi on näyttänyt yhteistyökuvioissa mallia
laajentamalla yhteistyökenttää. Näin kerta toisensa jälkeen Turun Heikkilän sotilaskodin pitkät pöydät täyttyvät
yleisöstä, kun puheenjohtaja Kyösti Vuontela on pannut
sanan kiertämään. Kutsun noudattaminen edellyttää luonnollisesti kiinnostavan henkilön esiintymistä ja siinäkin
turkulaiset onnistunut kerta toisensa jälkeen.

Tuorein esimerkki on tässäkin lehden numerossa kuvattu
Jääkärikerhon tilaisuus Helsingissä tämän vuoden tammikuussa. Esiintyjänä filosofian tohtori, ent. puolustusministeri Jussi Niinistö aiheenaan Tarton rauha, josta tulee
lokakuussa kuluneeksi 100 vuotta. Osaston puheenjohtaja
Pekka Sillanpää, joka on samalla opiskelijoiden reserviläistoiminnan keskushenkilöitä, pani kapulan kiertämän
ja tulos oli komea. Vanhan suojeluntalon auditorio, joka
on aikaan ollut suojelukuntatalon juhlasalin lehteri, oli
ääriään myöten täynnä historiasta kiinnostunutta väkeä.
Tilassa on 59 istumapaikkaa. Nyt siellä oli 69 henkeä, joista
kymmenen istui paikalle kerätyillä ylimääräisillä tuoleilla.
Ja edustettuina olleiden järjestöjen luettelo oli pitkä:
JP27:n perinneyhdistyksen isäntäosaston lisäksi VarsinaisSuomi, Kymi ja Pirkanmaa. Lisäksi muita, kuten Akateemiset reserviupseerit, Helsingin reserviläiset, Helsingin
reserviupseerit Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustusnaisten liitto, Naisten valmiusliitto, Sotilaskotiliitto,
Vapaussodan Helsingin piirin perinneyhdistys, sekä AKS:n
perinneyhdistys.
Kokeilun tulos olisi siis enemmän kuin rohkaiseva. Tämä
koskee kaikkia osastoja. Kun järjestätte jotain, pankaa sana
kiertämään muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenille.
Tänä sosiaalisen median aikana se lisäksi vaivatonta.
Ja toisin päin: pitäkää silmällä muiden järjestöjen tiedotusta. Niillä kerrotaan usein tilaisuuksista, jotka kiinnostavat myös jääkäriperinteen harrastajia.
Yhteistyö on voimaa!
Jukka Knuuti
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70 vuotta täyttänyt Finnentag
keväisessä säässä
Baretit korvasivat kenraalien valkoiset karvalakit
Finnentag 2020 28. helmikuuta sujui tavanomaisesta poiketen eräissä
pienissä yksityiskohdissa: kenraalien
valkoisten turkislakkien sijasta nähtiin baretteja. Ne kertoivat kesäisestä
säästä kuten myös Ehrenheinin sammaleisesta nurmikosta esiin tunkevat
pienet päivänkakkarat. Mukana oli
puolustusvoimien uusi komentaja
kenraali Timo Kivinen. Ensimmäinen
laatuaan Finnentagissa ja muutenkin oli komentajan naispuolinen
adjutantti majuri Annukka Ylitalo.
Suomesta oli paikalle matkustanut
”laajapohjainen” joukko sillä jääkäriperinneliikkeen ja reserviläisten
lisäksi oli mukana muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä Vapaussodan
invalidien perinnesäätiön väkeä.

Finnentagin tapahtumat aloitettiin
Vesitornimuseolla, missä avattiin
majuri Ville-Veikko Kirvesmiehen
kokoelmiin perustuva näyttely Vapaussodan kunniamerkeistä ja muistomitaleista. Yleisöön oli kiirehtinyt
mukaan suoraan lentokentältä Amerikan-matkaltaan palannut kenraali
Timo Kivinen.
Hohenlockstetiin matkannut joukko oli tavanomaista ”laajapohjaisempi” sillä perinneyhdistyksen aiempi
puheenjohtaja, MPK:n toiminnanjohtaja, Pertti Laatikainen toi mukanaan
muiden maanpuolustusjärjestöjen
delegaation. Siinä olivat edustettuina
Lotta Svärd-säätiö, Lottaperinneliitto,
Maanpuolustuskiltojen liitto, Naisten
valmiusliitto, Reserviupseeriliitto ja

Sotilaskotiliitto. Vapaussodan invalidien muistosäätiö oli mukana omana
kymmenpäisenä valtuuskuntanaan.
Lauantain, varsinaisen Finnentagin
perinteisen esitelmän aiheena oli
majuri Kirvesniemen näyttelyyn perustuva ”Vapaussodan kunniamerkit
ja symboliikka”. Aihe näytti kiinnostavan, koska evankelisen kirkon
seurakuntasali on täyttynyt enemmän
kuin viimeiseen tuoliin.
Kirvesmies sai yleisön muutaman
kerran hörähtämään nauruun. Suosikki oli kertomus itsenäisyyden alussa
Suomen ilmavoimiin lentokoneineen
liittyneistä venäläisistä upseereita.
Kun he lähtivät lennolle, ohjaajan
taakse asettui pistoolilla varustettu
sotilas. Hänellä oli ohjeistus ampua

JP27:n perinneyhdistyksen seppele lasketaan jääkärimuistomerkille Lockstedtin Ehrenheinissa. Seppeleen laskivat Kari
Heiskanen, Jukka Pennanen sekä Arno Hakkarainen. Seppeleitä kertyi kaikkiaan 17 kappaletta. Kuva Simo Järvi.
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ohjaaja, jos tämä suuntaa rajan yli
itään. Sotilas kysyi käskyn antaneelta
upseerilta, mitä hänelle tapahtuu lentäjän ampumisen jälkeen. Isänmaan
puolesta, oli tyly vastaus.

Ennen kymmenen, nyt sata
osanottajaa
Tapaan kuuluu siirtyä naapurikaupungin Kellinghusin hautuumaalle,
minne ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneiden saksalaisten joukkoon on haudattu neljä Lockstedtissa
koulutusaikana sairauksiin kuollutta
jääkäriä.
Puheenjohtaja Jukka Pennanen
totesi olevansa Kellinghusissa 15.
kertaa. Ensimmäisellä kerralla paikalla oli alle kymmenen henkeä. Nyt
koolla oli toistasataa ihmistä. Tähän
joukkoon lukeutui myös torvisoittokunta Hohenlockstedtista, joka
aloitti soittamalla Finlandian. Sen
jälkeen kolme suomalaista kenraalia
laski jääkäriperinneliikkeen ja Vapaussodan invalidien muistosäätiön
seppeleen hautuumaan muistomerkeille. Viimeksi lasketaan valkoinen
ruusu neljän suomalaisen jääkärin
hautakivelle. Jokaisen kiven takana
seisoo kunniavartiossa saksalainen
sotilas. Jääkäri Kustaa Katajan kiveä
vartioi sama naissotilas kuin viime
vuonna. Seppeleen ja kukkien laskun
jälkeen soittokunta soitti perinteisen
sotilashautajaisissa soitetun hymnin:
Ich hatt’ einen Kameraden.
Päivän perinteisiin kuuluu Kellinghusin käynnin ja ennen päivän
päätapahtumaa nautittu keittolounas
kouluruokalassa.

Kellinghusin hautausmaan ensimmäisen maailmasodan kaatuneiden muistomerkille puolustusvoimien seppeleen laski puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen. Seppelenauhoja kannattaa perinneyhdistyksen
puheenjohtaja, prikaatikenraali Pasi
Välimäki. Vasemmalla Jääkärisäätiön
puheenjohtaja kenraalimajuri Jukka
Pennanen. Kuva Jukka Knuuti

Tässä puolustusvoimien seppele Ehrenheinissa. Tehtävään marssivat vasemmalta
Pasi Välimäki, komentaja Timo Kivinen sekä komentajan adjutantti majuri Annukka Ylivaara. Kuva Vesa Määttä

Seremoniat ilman karvalakkeja
aurinkoisessa kevätsäässä
Ehrenheinin seppeleenlasku toteutettiin todella hienoissa puitteissa.
Jo ennen tilaisuuden alkua saatettiin
aavistaa, mitä on tulossa. Viereiseltä
palokunnan pihalta kuului kivääriotteiden ääniä. Ja sieltähän marssi
paikalle Wachbataillonin kunniaosasta. Sitä vastapäätä kentän toisessa
laidassa oli suomalais-saksalaisten
reserviläisten kunniaosasto. Väkeä
oli kaikkeaan paikallaan noin 200 ja
nurmikolla laskua odottavien seppeleiden pitkä rivi.

Värikkäimmän seppeleen laski Schlesvig-Holsteinin sisäministeri. Han-Joachim
Grote. Kuva Jukka Knuuti.
Jatkuu seuraavalle sivulle.
PAROLE 1 • 2020
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Jatkuu edelliseltä sivulta.
Hohenlockstedtin pormestari Wolfgang Wein toivotti jääkäriperinteen
vaalijat tervetulleiksi perinteiseen
Finnentagiin. Schlessvig-Holsteinin
sisäminsteri Hans-Joachm Grote korosti saksalais-suomalaisen perinteen
arvoa.
Saksan jalkaväentarkastaja, prikaatikenraali Michael Matz lainasi
puheessaan anomusta, jonka jääkäripataljoona 91 oli lähettänyt aikanaan
pääesikuntaan saksalaisen ja suomalaisen sotilasyksikön yhteistoiminnan
aloittamisesta: ”Suomen ja Saksan
lisäksi tuskin on kahta muuta maata,
joiden sotilaalliset arvot ja perusvakaumus olisivat yhtä samanlaiset…..
Ei ole mitään toista maata, jolla olisi
Saksan kanssa myös menneisyydessä
rasitteista vapaat sotilaalliset suhteet.”
Tämä yhteistyö muuttui toteutui
viime vuonna, kun saksalainen jääkäripataljoona ja Kymen jääkäripataljoona allekirjoittavat Memorandung of undertanding-sopimuksen
kummijoukko-osastoiminnasta.
Multikansallisuus on nykyään
suuri teema sotilaiden keskeisessä
yhteistoiminnassa. Suomen ja Saksan
välinen yhteistyö tällä alalla vanhin
esimerkki yhteistyöstä, joka edelleen
jatkuu, sanoi kenraali Matz.
Suomalaisille on suuri kunnia, että
jääkärien muistoa vaalitaan ja kunnioitetaan täällä Hohenlockstedtissa,
Schlesvig-Holsteinissa, sanoi puheessaan kenraali Timo Kivinen. Edelleen
arvostamme suuresti sitä omistautumista, mitä Jalkaväkiliitto ja Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistys osoittavat jääkärien muistolle. He
eivät organisoi tapahtumia tai muista
jääkäreitä sen vuoksi, että heidän
käsketään tehdä niin, vaan koska se
tulee heidän sydämistään. Sen vuoksi traditioiden kunnioittamisella on
arvonsa, sanoi Kivinen.
Pitkän seppelenlaskun aloitti pormestari Wolfgang Wein, joka laski
Hohenlockstedtin kunnan seppeleen.
Suomen Puolustusvoimien seppeleen laskivat puolustusvoimain
komentaja kenraali Timo Kivinen,
operaatiopäällikkö kenraalimajuri
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Pasi Välimäki ja puolustusvoimain
komentajan adjutantti majuri Annukka Ylivaara.

17 seppelettä laskettiin yksi jää
laskematta
Schleswig-Holsteinin osavaltion
pääministerin seppeleen laski jääkärimuistomerkille osavaltion sisäministeri Hans-Joachim Grote.
Suomen suurlähetystön seppeleen
laskivat suurlähettiläs Anne Sipiläinen
ja puolustusasiamies eversti Marko
Kivelä. Seuraavana oli Steinburgin
piirin seppele laskijoina piirin puheenjohtaja Peter Labendowicz ja
maaneuvos Torsten Wendt.
Sitten seurasi kaksi suomalaista
seppelettä: Jääkärisäätiön ja JP2:n
perinneyhdistys laskijoina säätiön
puheenjohtaja, säätiön hallituksen
jäsen Kari Heiskanen sekä perinneyhdistyksen varapuheenjohtaja Arno
Hakkarainen Vapaussodan Invalidien
Muistosäätiö, puheenjohtaja Markku
Palokangas ja Jyrki Kiviharju ja Missu
Saloheimo.
Seuraavana laskivat Saksan Jalkaväkiliiton seppeleen liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, Jalkaväen-

tarkastaja, prikaatikenraali Michael
Matz ja everstiluutnantti Axel Beyer.
Sitten tuli Viron Puolustusvoimien
seppele majuri Rainek Kuuran laskemana.
Kymen jääkäripataljoonan kummijoukko-osaston, Jääkäripataljoona
91:n seppeleen laski pataljoonankomentaja evl. Maik Münzner.
Maanpuolustusjärjestöjen seppeleen laskivat prikaatikenraali Pertti

Kimmo Kiiveri on päässyt preussilaiseen seuraan. Kuva Kimmo Kiiveri

Isä ja poika. Jääkäriperinneliikkeen saksalainen yhteysupseeri eversti Mark Aretz
sekä kaartinjääkäri York Aretz. York suoritti varusmiespalveluksen Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa viime vuonna. Kuva Kimmo Kiiveri

Finnentag

Laatikainen, res evl. Tapio Peltomäki,
Lotta Svärd-säätiön hallituksen puheenjohtaja Pirjo Björk sekä Naisten
valmiusliiton puheenjohtaja Anne
Holmlund.

Sitten vielä kahville Aula-koulun
saliin

Kolme kenraalia odottamassa esitelmätilaisuuden alkua. Vasemmalta
kenraali Timo Kivinen, Saksan jalkaväen tarkastaja prikaatikenraali Michael
Matz sekä prikaatikenraali Pasi Välimäki. Kuva Helena Miettinen

Saksalais-suomalaiset reserviläiset
laskivat kaksi seppelettä, toisen jääkärimuistomerkille ja toisen ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneiden
muistomerkille.
Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistyksen ja Suomen Jääkärimuseon ystävien yhteisen seppeleen
laskivat jääkärimuistomerkille puheenjohtaja Elisabeth Ganseforth ja
museo Intendentti Hanna Rieck.
Vielä seurasivat Saksa-Suomi seuran Pohjos-Saksan osaston ja SaksaSuomi seuran seppeleet.
Seremonian päätti komeasti Berliinin reserviläissoittokunnan seppele.
Sen laskijat olivat pukeutuneet preussilaisen viidennen kaarti-krenatöörirykmentin everstin ja Kuningas
Fredrik Vilhelm III:n krenatööri- henkirykmentin kapteenin univormuun.
Ikään kuin näissä 17 seppeleessä ei
olisi kylliksi jäi nurmikolle havuseppele, jonka sinivalkoisissa nauhoissa
oli teksti ”Jääkäreille”. juhlamenojen
ohjaajana toimineelle Mark Aretzillekin jäi isännätön seppele arvoitukseksi.

Majuri Ville-Veikko Kirvesmies esitelmöi vapaussodan kunniamerkeistä ja
mitaleista. Mark Aretz tulkkasi. Kuva
Pertti Laatikainen.

Jukka Pennanen aloitti Finnentagin päättäneen kahvitilaisuuden kiittämällä isäntiä ja jakamalla lahjoja. Uuden jääkärihistorian ”Suomen jääkärit- itsenäisyytemme
etujoukko” saivat pormestari Wolfgang Wein sekä Vesitornin museo. Kuva Vesa
Määttä.

Juhlat päättyvät Aula-koulussa pidettävään kahvitusitilaisuuteen, missä
pöytien lukumäärän perusteella
saattoi arvioida väkimäärän: noin
250 henkeä.
Kahvin, tortun ja pienen konjakin
lisäksi ohjelmassa on puheita ja ansioista palkitsemisia.
Jukka Pennanen totesi, että Finnentag vietti 70-vuosijuhlia. Dierk Hein
oli antanut Pennasella valokuvia,
jotka kertoivat, että aloite tuli aikanaan Kafe Schüttea pitänen perheen
tohtori Klaus Heinilltä ja eversti Eino
Polónilta.
Pennanen kertoi Jääkärisäätiön
lahjoittaneen vuosi sitten Wilhelm
Käber-koululle 3x1000 euroa historianopetuksen elävöittämiseksi ja
kannustukseksi. Koululla on mm.
jääkäreitä käsittävä opetusvaihe, joka
yhdistää jääkärit Saksan ja kotiseutuhistoriaan. Koulu sai viime vuonna

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Jatkuu edelliseltä sivulta.
1000 euroa ja nyt toisen tonnin. Pormestari Wolfgang Wein ja Vesitornin
museo saivat lahjana ”Suomen jääkärit – itsenäisyytemme etujoukko”.
Museon kirjan otti vastaan historia- ja
kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja
Elisabeth Ganseforth. Wachbataillonin kunniaosastoa johtanut yliluutnantti sekä Jürgen Schmiitt museolta
saivat jääkäripuukon.
Vapaussodan invalidien muistosäätiön puheenjohtaja Markku Palokangas sanoi hänen johtamansa
valtuuskunnan vaikuttuneen siitä,
millä pieteetillä Hohenlockstedtissa
on vaalittu jääkärien perintöä. Säätiö
lahjoitti 3000 euroa historia ja kulttuuriyhdistykselle jääkäriperinteen
vaalimisen jatkamiseksi.
Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen muistutti
jääkärien osuudesta suomalaisen
reserviupseerikoulutuksen aloittamisessa. Vapaussodan alkuvaiheessa
toimineessa Vimpelin sotakoulussa
jääkärit kouluttivat reserviupseereita.
Kun Reserviupseerikoulu aloitti toimintansa, Kosonen palkitsi 0brstabsfeltvebel Jens Hirschgängerin RUL:n
hopeisella ansiomitalilla.
Kenraali Asko Kilpinen kertoi
olevansa Hohenlockstedtissa 20-25
jääkäriperinneasioissa. Lisäksi tulevat
käynnit, joita hän teki toimiessaan
Suomen sotilasasiamiehenä Saksassa. Hän kiinnitti Sinisen ristin kahden
saksalaisen rintaan.
Hohenlockstedtin kunta puolestaan palkitsi neljä henkeä kunnan
kultaisella pinssillä. Pormestari Wein
ojensi sellaisen Anna Rieck-Takalalle,
eversti Kimmo Tarvaiselle, res. majuri Heikki Sinnemaalle sekä eversti
Marck Aretzille.
Vaikuttava oli saksalais-suomalaisten reserviläisen kunnianosoitus res.
majuri Jukka Peuran Sirkka-puolisolle. Viime vuonna äkillisesti kuollut
Jukka Peura oli reserviläisyhteistyön
perustajia ja kantavia voimia. Reserviläisillä on aseveliristi, johon on
perustettu myös komentajamerkki.
Komentajamerkki numero 1. ojennettiin rouva Peuralle.
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Erilaisia kunnianosoituksia oli niin
paljon, että tunnin kestäväksi suunniteltu kahvitilaisuus vei aikaa tuplaten.
Vielä illalla vietettiin Hohenlockstedtissa Jääkäri-iltaa. Varsinkin reser-

viläiset viipyivät pitkään laulun ja soiton merkeissä sujunutta illanviettoa.
TekstI: Jukka Knuuti

Kahvitilaisuuteen Aula-koululla osallistui noin 250 henkeä. Joku huomasi puhujapöntön takaa Eurofighter Typhonin mainoksen. Firma oli ilmeisesti sponsoroinut
tilaisuutta. Kuva: Jukka Knuuti

Ensimmäinen Finnentag 1950
Finnentagin synty palautuu tohtori Claus Heinin ja eversti Eino Polónin
aloitteeseen. Polón kävi 25. helmikuuta 1950 tapaamassa Heinin perhettä
Kellinghusissa. Koska Suomella oli tuolloin varsin hankalat olot (”isoveljen”
kanssa), eikä voitu vapaasti muistella 27:n pataljoonan jääkäreitä, otti Claus
Hein vaimonsa Käthen kanssa asian omiin käsiinsä. Täkäläisten aseveljien
ja reserviläisten ja erilaisten yhdistysten edustajien kesken kokoonnuttiin
Kellinghusin haudoille ja Lockstedtin leirin muistomerkeille muistelemaan
suomalaisia sotilaita ja osoittamaan heille kunnioitusta. Tapahtuma toistui
sen jälkeen joskus suuremmissa joskus vähäisemmissä puitteissa. (teksti
sisältyy Heinin perheen kuviin). Kuvassa vuoden 1952 Finnentagista eversti Polón kantaa seppelettä.

Finnentag

Reserviläisillä ammuntaa, kunnianosoituksia ja
illanviettoa
Tänä vuonna järjestettiin jälleen
nuoremmalle sukupolvelle suunnattu
matka Finnentagiin ja sen yhteydessä järjestettäviin oheistapahtumiin
lähiseuduilla. Vierailu Saksassa kesti
keskiviikosta sunnuntaihin 26.2.–1.3.
Kokoavana tahona oli Suomen Reserviupseeriliiton opiskelijoiden piiri ja
Saksassa järjestelyistä vastasi Verband
der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. Kreisgruppe Lüneburg.
Delegaatiossamme lähti matkaan
16 henkilöä ympäri maata, joista
nuorin oli vastikään varusmiespalveluksensa Suomessa – vieraalla maalla
kuten jääkärit konsanaan – suorittanut kaartinjääkäri Yorck Aretz. Ohjelman rakenne oli varsin samankaltainen kuin edellisvuonnakin, mutta
järjestelyjä oli saatu sujuvammiksi.
Meidät haettiin Bw:n autoilla Hampurin päärautatieasemalta Lüneburgin Theodor-Körner-kasarmille.
Siellä seuraavat 24 tuntia rakentuivat
ampumisen ympärille. Ensin saimme
asekäsittelykoulutuksen G36-kiväärille ja P8-pistoolille, jonka jälkeen
vielä illalla harjoittelimme AGSHPampumasimulaattorissa. Seuraava
päivä oltiin ampumaradalla, jossa
ammuttiin FIN/DE-kilpailusarjat ja
sen jälkeen virallinen Bw:n ampumataitotesti ’Schützenschnur’. Kuvaako
sitten testin helppoutta vai suomalaisten kenttäkelpoisuutta se, että kaikki
ampuivat ”ampumanyörin” kultaisena. Kimmo Kiiverin erinomaisesta
huomiosta piipahdimme myös aivan
ampumaradan läheisyydessä sijaitsevassa maastonkohdassa, jossa on
muistolaatat Saksan antautumisesta
toisessa maailmansodassa. Torstaiiltana vietettiin kasarmin kasinolla
25-vuotisjuhlat jääkäriperinteen vaalimisen suomalaissaksalaisen reserviläisyhteistyön merkeissä. Puheita pitivät useat keskeiset henkilöt vuosien
varrelta, sekä muutamia muistamisia

Reserviläiset ehtivät myös Munsteriin laskemaan kukkatervehdyksen viime
vuonna Munsterin panssarimuseon pihamaalle paljastetulle Jääkärikivelle.
Kuva Kimmo Kiiveri.

jaettiin. Erityisesti tätä muistovuotta
varten teimme Gero Grundmanin
suunnitteleman hihamerkin ja kauluspaidan. Tämä hanke toteutettiin
Jääkärisäätiön myöntämällä tuella ja
Seppo Lerkin ideasta.
Perjantaina ohjelmassa oli useampi
vierailtava kohde ja pikataival. Ensin
koukkasimme Munsterissa, jossa tutustuttiin Panzerlehrbrigade 9:n Leopard A6:n AGPT-tankkisimulaattoriin
ja vastaavaan aitoon tankkiin sekä
nautimme sotilaslounaan upseerikerholla. Pikaisesti ehdimme vielä laskea
kukkalaitteen viime vuonna paljastetulle jääkärikivelle tankkimuseon luona, ennen kuin siirryimme Hampuriin
Ohlsdorfin suurelle hautausmaalle,
jossa oppaamme Jens Hirschgänger
meitä jo tovin oli odotellut. Valitettavasti päällekkäisyyksien vuoksi paikalle ei päässyt Hampurin kuuluisa
kaupunkiopas Aila Radden, mutta
hän oli jättänyt meille ystävällisen
tervehdyksen sekä kuvauksen hauta-

usmaan laajuudesta ja jääkärihistoriasta. 390 hehtaarin hautausmaalta
löytyy kuuden jääkärin hautakivet.
Nämä ovat merkitty aikoinaan kirjoihin asianmukaisesti sotilashaudoiksi.
Sen sijaan kolmen muun jääkärin
hautapaikat on menetetty merkintöjen puutteesta. Laskimme näiden
kuuden jääkärin haudalle kukat. Nyt
oli aika ajaa Hohenlockstedtiin, jossa
ehdimme vielä illaksi mukaan majuri
Kirvesmiehen kunniamerkkinäyttelyn
avajaisiin ja tervehtiä tuttuja ympäri
Suomen. Kyläläiset tarjoilivat ulkoteltan upeassa tunnelmassa mieltä
ja ruumista virkistävät antimet. Majapaikkana meidän porukalle toimi
perinteiden mukaisesti entisen helikopterirykmentin Hungriger Wolfin
kasarmituvat.
Tästä eteenpäin ohjelmamme noudatteli paljolti muiden delegaatioiden

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Finnentag

Jatkuu edelliseltä sivulta.
ohjelmaa. Suomalaisten reserviläisten
joukolla halusimme lauantaiaamuna
erityisesti käydä kunnioittamassa seppeleenlaskua Kellinghusenissa, kun
tuore Puolustusvoimien komentaja
kenraali Kivinenkin oli läsnä. Sää
hautausmaalla selkiintyi mitä mainioimmaksi linnunlauluineen. Samanaikaisesti seppeleenlaskun kanssa oli
yhteistyöjärjestömme Reservistenarbeitsgemeinschaftin vuosikokous.
Kokouksessa suomalaisten puolelta
puheenjohtaja Heikki Sinnemaa jätti
tehtävänsä ja tilalle valittiin Jouko
Koivunen. Saksalaisilla puheenjohtajana jatkaa Burkhard Jäkel. Päivällä Finnentagin päätapahtumassa
Finnische Alleella järjestyi jälleen
tyylikäs reserviläisjoukko rinta rinnan
seppeleenlaskuja ja puheita kunnioittamaan. Viimeisenä juhlapäivän
virallisena ohjelmanumerona jääkäreiden M1-kasarmissa järjestetty Jägerabend oli sekin meille kerrassaan
upea elämys. Kasarmirakennuksen
täyttävä näyttävä suomalaissaksalainen joukko oli jotakin ainutlaatuista. Reserviläisjoukkomme puolesta
jaoimme yhteistyötahoille aiemmin
mainitut 25-vuotismuistoesineet. Ne
saivat RUL:sta tj. Janne Kosonen, ent.
pj. Tapio Peltomäki sekä liittovaltuuston vpj. Jyri Vilamo. Saksalaisisista
muistamiset saivat aiempi pormestari
Benno Diedrichsen, museonjohtaja
Achim Jabusch ja kansanedustaja
Berengar Elsner von Gronow. Suomalaiset jääkäriperinteen kenraalit
Pennanen, Välimäki, Laatikainen ja
Kilpinen voivat myös kesän koitettua
laittaa uutta valkoista lahjapaitaa
päälle. Heidän joukosta toiveeksi
tosin esitettiin mustakin versio panssarimiehiä varten. Illan koskettavin
hetki oli Jukka Peurasta esitetty muistovideo, joka muutamin kuvin ilmaisi
hänen merkityksensä reserviläisten
jääkäriperinteen vaalimiselle. Hänen
ansiostaan meidänkin joukkomme oli
nyt koolla.
TEKSTI: Pekka Sillanpää
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Kunnianosoitus Jääkäripaadella Helsingissä

Kunnianosoitus Jääkäripaadella Hietaniemen hautuumaalla ”oikeana”
Jääkäripäivänä 25. helmikuuta. Seppelettä laskemassa vasemmalta
Marja-Liisa Crockford, Sami Sihvo, sekä herra Holm.

Osastot toimivat
Helsinki-Uusimaa osasto
Jääkärikerho ja Helsinki-Uusimaa osaston ylimääräinen kokous pidetään
torstaina 16.4.2020. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30 Döbelnin
katu 2, 4. krs.
Esitelmän ”Jääkärieversti Walter Hornin elämäntarina – Jääkäriliikkeen
synnystä puolustusliittoa kohti” pitää Suomen sotahistorian dosentti
prikaatikenraali Pentti Airio. Tilaisuudesta voi ostaa uuden jääkärikirjan
numeroidun juhlaversion 50 euron jäsenhintaan.
Ilmoittautumiset pyydetään tilan ja kahvitarjoilun vuoksi: hki-uusimaa@
jp27.fi. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli haluat ostaa jääkärikirjan
tilaisuuden yhteydessä.
Merisotakoulun vierailun tilanteesta tätä vuotta koskien tiedotetaan
JP27-kotisivuilla
Lämpimästi tervetuloa!
Helsinki-Uusimaa osaston johtokunta

Kolumni • Jukka Pennanen

Jääkärien 105-vuotinen kertomus elää ja voi hyvin
Jälleen kerran lukuisat jääkäriperinnön vaalijat ja asiamme ystävät
kokoontuivat Lockstedter Lageriin,
nykyiseen Hohenlockstedtin kuntaan
muistamaan jääkäreitä. Kuntalaiset
olivat pormestari Wolfgang Weinin
ja kulttuuri- ja historiayhdistyksensä
johdolla valmistelleet upean ja perinteisen Finnentag-tapahtuman, jossa
suomalaiset ja saksalaiset juhlivat
jääkäreitä yhdessä arvokkaasti, mutta
samalla iloisesti.
Jääkärien koulutuksen aloittamisen
juhlien valmisteluun liittyy vuosittain
myös vankka suomalainen panos,
joka tänä vuonna oli aikaisempaakin
merkittävämpi. Yhdessä saksalaisten
kanssa suunniteltiin juhlaviikonlopun
ohjelma, johon liitettiin Jääkärisäätiön hallituksen perinnevastaavan
majuri Ville-Veikko Kirvesmiehen
omista laajoista kokoelmista valmisteltu vapaussodan sotilasmerkkien
ja symbolien näyttely, joka avattiin
Finnentagin yhteydessä. Jääkärisäätiö vastasi tämän Vesitornimuseon
pysyvän jääkärinäyttelyn rinnalle
pystytetyn vaihtuvan näyttelyn kaikista kustannuksista lahjana Hohenlockstedtin kunnalle.
Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön Saksaan matkustanut hallitus lahjoitti juhlapäivään liittyen museolle
3000 euroa kiitokseksi vapaussodan
ja jääkäriperinteen vaalimisesta ja
Jääkärisäätiön hallitus luovutti paikallisen koulun historianopetuksen
tukemiseen viimevuotiseen tapaan
1000 euroa.
Päivän juhlallisiin muistotilaisuuksiin ja vapaamuotoisempaan jääkäri-

iltaan osallistui runsaasti arvovieraita
niin Saksasta kuin Suomestakin. Erityistä arvokkuutta juhlatilaisuuksiin
toivat suomalaiset maanpuolustushenkiset ryhmät, jääkärijoukkojen
ryhdikäs edustus sekä vuoden vaihteessa Jääkärisäätiön hallitukseen
valitun kenraali Timo Kivisen läsnäolo
juhlallisuuksissa.
Jääkärikapteeni, kuvanveistäjä Lauri Leppäsen veistämä Jääkäripatsas
seisoi ryhdikkäänä vihreässä Ehrenhainissa, Kunnialehdossa. Patsaan
edustalle kokoontui satamäärin juhlapukuista yleisöä. Seppeleitä laskettiin reilusti toistakymmentä ja mieltä
kohottavia puheita pidettiin. Tilaisuutta juhlisti jääkärilipun ja Saksan
lipun lisäksi suomalais-saksalaisten
reserviläisten ryhdikäs osasto sekä
Berliinistä saapunut Bundeswehrin
edustusjoukon kunniaosasto. Kunnan
vaskisoittokunta soitti maiden kansallislaulut ja tietysti Jääkärimarssin.
Juhlia jatkettiin paikallisessa juhlakoristellussa koulussa kahvista ja
kakusta sekä puheista ja esityksistä
hyvässä seurassa nauttien. Iloinen ja
innostunut saksan ja suomenkielinen
rupattelu täytti tilan, jonne oli pystytetty kymmeniä pöytiä paria sataa vierasta varten. Kahden maan kulttuuri
ja historia voisivat tuskin paremmin
ja elävämmin yhdistyä.
Viime kuukaudet ovat olleet muutenkin erityisen merkittäviä jääkäriperinteen kannalta. Joulun alla
ilmestyi mittava ja pääosin omin
voimin tehty tietoteos Suomen jääkärit – itsenäisyytemme kärkijoukko. Pari kuukautta aikaisemmin oli

omakustanteisena ja lastenlasten
toimittamana ilmestynyt Jääkäripataljoona 27:n korkea-arvoisimman
jääkärin, Hauptzugführer Erik Jernströmin 1930-luvulla kirjoittamat,
mutta aikaisemmin julkaisemattomat
muistelmat; Jägerbataljonen 27 och
Finlands Frihetskamp. Marraskuussa
paljastettiin Kulosaaressa viimesotien
aikaisen Päämajan viestikomentajan,
syksyllä 1917 sukellusvene UC57:llä
kotimaahan radiolaitteiden kanssa
palanneen jääkärikenraalimajuri Leo
Ekbergin muistomerkki. Joulukuussa
vastaanotti Jääkärisäätiön hallitus
omaisten tekemät lahjoitukset koskien kahta merkittävää jääkäriä, jääkärikenraalimajuri Einari Mäkisen muotokuvan sekä Jääkärilipun vihkijän ja
Liepajan valatilaisuudessa pappina
toimineen jääkärieverstiluutnantti,
rovasti, rehtori Johannes (Hannes)
Anttilan kunniamerkkikokoelman
ja jääkäripatsaan. Jyväskylässä on
osoitettu vankkaa kansalaisrohkeutta
ja sitkeyttä jääkärien hautoihin kiinnitettävien jääkärimerkkien osalta.
On tapahtunut paljon muutakin,
mutta jo yllä oleva toiminta-koonnelma osoittaa, että tekemisemme
on toimeliasta ja jääkärien arvokas
kertomus elää ja syvenee eikä vähiten upean Parole-lehtemme ansiosta.
Kiitos tästä kaikesta kuuluu meille
kaikille!

Jukka Pennanen
Jääkärisäätiön ja Parole ry:n
puheenjohtaja
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Jääkäritestamentit • Oulu

Jääkärien testamentteja Oulun kouluille
JP27 Perinneyhdistyksen Oulun osasto lahjoitti syksyllä 2019 oululaisille lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille 15 jääkärien testamenttitaulua ”Suomen nuorisolle”. Taulut paljastettiin koulujen
itsenäisyyspäivätilaisuuksissa. Kouluista neljässä on marmoritaulut, joihin on kaiverrettu kouluissa
oppilaina olleiden jääkäreiden nimet. JP27:n Oulun osasto järjesti marmoritaulut Oulun Lyseoon,
Oulun Normaalikouluun, Oulun Suomalaiseen Yhteiskouluun ja Svenska Privatskolan i Uleåborgihin marraskuussa 2014. Kouluja kävi yhtensä 46 jääkäriä.

Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen ottaa vastaan taulun,
luovuttajina Teuvo Laurinolli ja Roy Mattson.

Kastellin lukion apulaisrehtori Marjaana Taimisto ja Teuvo
Laurinolli.

Oulun Lyseon lukion rehtori Mika Aalto, Teuvo Laurinolli ja
Roy Mattson. Taustalla syksyllä 2014 paljastettu koulun 25
jääkärin muistotaulu.

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion rehtori Riitta-Mari
Punkki-Heikkinen, Teuvo Laurinolli ja Roy Mattson. Taustalla
koulun 11 jääkärin muistotaulu (2014).

12
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Jääkäritestamentit • Oulu

Oulun Normaalikoulu. Vasemmalta lukien Teuvo Laurinolli sekä johtoryhmän
jäsenet Eija Kumpulainen, Pasi Hieta, Hannu Juuso, Sari Räisänen ja johtava
rehtori Kari Kumpulainen. Taustalla koulun 16 jääkärin muistotaulu (2014).

Svenska Privatskolan i Uleåborgs enhetschef Sampo
Backman och rektor Johanna Peteri emellan Teuvo
Laurinolli och RM. Bakom på väggen minnestavlan (2014)
för skolans två jägare.

Lähihoitajaopiskelija Lotta Impola
luki OSAOn itsenäisyyspäiväjuhlassa
5.12.2019 jääkärien testamentin
Suomen nuorisolle

Oulun Seudun Ammattioppilaitoksen johtava rehtori Jarmo
Paloniemi otti vastaan 8 testamenttitaulua eli yhden jokaiseen OSAO:n yksikköön. Mukana myös Teuvo Laurinolli ja
Roy Mattson.
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Tarton rauha

100 vuotta Suomen ainoasta
neuvottelurauhasta
Oliko Tarton rauha ”liian hyvä” vai häpeärauha?
FT Jussi Niinistö kertoi meille lennokkaasti ja ajatuksia herättävästi sata
vuotta sitten käydyistä rauhanneuvotteluista. Olipa kerrassaan mainiota
saada olla kuulemassa esitelmään
yhdessä 65 muun sotahistoriasta innostuneen kera.
Tarton rauhan solmimisesta on kulunut 100 vuotta. Niinistön erinomaisen tarkassa esitelmässä käytiin läpi
eri katsomuskantoja ensimmäisen
neuvottelurauhaamme.
– Rauha oli ja on merkittävä, olihan
se ensimmäinen itsenäisen Suomen

tekemä rauha. Samalla se on ainoa
rauhamme, joka syntyi neuvotellen –
toisin kuin talvi- ja jatkosodan jälkeen
tehdyt rauhat Moskovassa ja Pariisissa, jotka olivat enemmänkin sanelurauhoja, kertaa FT Jussi Niinistö.
Sen sijaan oliko neuvottelutulos
Suomelle edullinen, olisiko Suomen
pitänyt osata neuvotella uskaliaammin ja pitää kiinni vaatimuksistaan
Karjalan rajan suhteen, ovat kysymyksiä, joiden pohjalta häpeääkin
voi tässä yhteydessä vilautella.

Jussi Niinistö näytti esitelmässään
todella kiinnostavia aikalaiskuvauksia, valokuvia, piirroksia ja pienen
lyhytelokuvan. Hän valotti myös miltä
näytti rauhanneuvotteluja isännöinyt
Tarton kaupunki vuonna 1920 ja miten valtuuskunta (pois lukien Tanner,
joka oli absolutisti) nautti ja virkistyi
neuvottelujen lomassa.
Niinistö on kirjottanut aiheesta artikkeleja, joita voi lukea esimerkiksi
hänen nettisivuiltaan. Yksi artikkeli
aiheesta löytyy Parolen numerosta
1/2011. Netistä kannattaa lukea miten Veikselin ihme, saladiplomatia
bolševikkien kanssa sekä Repola
ja Porajärvi liittyvät asiaan. https://
jussiniinisto.fi/index.php/2010/10/
tarton-rauhasta-90-vuotta/
Oli hienoa, että saimme kuulla
Niinistöä livenä ja että paikalle oli
saapunut runsaasti aiheesta kiinnostuneita. Lämmin kiitos kaikille!
Teksti ja kuvat: Helena Miettinen

Väkeä oli innostunut paikalle niin paljon, että auditorioon saatiin tuoda lisää
tuoleja. Edessä vasemmalta Jukka Knuuti, professori Martti Turtola, Liisa Viranko,
Nina Schleifer ja Jyrki Uutela. Toisessa rivissä käytävän vieressä istuu Erkki Pekki.

Toinenkin puoli auditoriosta oli täynnä. Tyhjä paikka käytävän vieressä kuuluu
Helena Miettiselle, joka on ottanut tämän kuvan. Hänestä vasemmalla on Erkki
Viljakainen sekä Annele Bystroff.
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Kiitokseksi annettu perinteinen
Jääkäripuukko toi onnellisen ilmeen
loistavan esitelmöitsijän kasvoille.

Tarton rauha

Tarton neuvotteluista ei ole valokuvia.
Tämä Erik Wasströmin piirros kuvaa
J.K.Paasikiveä ja hänen neuvostovenäläistä kollegaansa.

Kiinnostavia keskusteluja käytiin jo ennen esitelmää. Mannerheim valvoo tilannetta taustalla. Vasemmalla kädet puuskassa FT Jussi Niinistö ja hänen vieressään
Jukka Knuuti sekä oikeanpuoleinen henkilö on professori Martti Turtola.

Tarton rauha oli Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä solmittu rauhansopimus, joka allekirjoitettiin 14. lokakuuta
1920 melkein viisi kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen ja astui voimaan 31. joulukuuta 1920. Sopimus
solmittiin suhteiden luomiseksi ja rajan vahvistamiseksi, sillä Suomen tulkinnan mukaan maiden välillä oli vallinnut
sotatila vuoden 1918 Suomen sisällissodasta alkaen. Neuvottelut käytiin Viron Tartossa.
Sopimuksessa Petsamo liitettiin Suomeen kun taas Suomeen liittymisestä sopineet Repolan ja Porajärven kunnat
jäivät Neuvosto-Venäjälle. Muilta osin maiden välinen raja jäi vastaamaan vanhaa Suomen suuriruhtinaskunnan
itärajaa. Suomen oli myös luovuttava liittoalueestaan Kirjasalon tasavallasta Pohjois-Inkerissä. Tartossa sovitut
Suomen rajat olivat pienemmät kuin suomalaisten alkuperäisissä tavoitteissa, mutta laajemmat kuin NeuvostoVenäjän tavoitteissa. Suomen tavoittelema Itä-Karjalan alue jäi osaksi Neuvosto-Venäjää ja kysymys sen autonomisesta asemasta jäi hiertämään maiden välejä.
Venäjän sisällissota jatkui vielä vuoden 1920 aikana, mutta bolševikkien voitto alkoi näyttää jo varmalta, joten Suomi ja Venäjän muut naapurivaltiot halusivat normalisoida suhteensa neuvostohallituksen kanssa. Ennen Suomea
Viro oli jo solminut Neuvosto-Venäjän kanssa rauhansopimuksen Tartossa helmikuussa 1920, Latvia oman rauhansopimuksensa Riiassa kesäkuussa 1920 ja Liettua omansa heinäkuussa 1920 Moskovassa. Tarton rauhanneuvottelut
osuivat lisäksi samaan aikaan Puolan ja Neuvosto-Venäjän sodan kanssa, mikä vaikutti epäsuorasti neuvottelujen
kulkuun.
OTE RAUHANSOPIMUKSESTA:
Suomen Tasavallan ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan välillä.
Suomen Tasavallan hallitus ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan hallitus, ottaen huomioon,
että Suomi vuonna 1917 on julistautunut itsenäiseksi ja että Venäjä on tunnustanut Suomen valta kunnan, Suomen
Suuriruhtinaanmaan rajoissa, riippumattomaksi ja täysivaltaiseksi, ja haluten lopettaa molempien valtioiden välillä
sittemmin syntyneen sodan, luoda pysyväiset rauhalliset suhteet niiden kesken sekä lopullisesti selvittää Suomen
ja Venäjän aikaisemmasta valtioyhteydestä johtuneet suhteet, ovat päättäneet tehdä tätä tarkoittavan sopimuksen
ja siihen valtuuttaneet:
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Kolumni • Jukka Knuuti

Ruotsi oli Naton 17. jäsen
Olen valmis, jos tarvitaan. Tällaisen
puhelinsanoman otti vastaan Ruotsin
puolustusvoimien komentaja kenraali Lennart Ljung aamuvarhaisella
1. maaliskuuta 1996.
Olof Palme oli murhattu edellisenä
iltana. Soittaja oli amiraali Per Rudberg.
Hänen sodan ajan tehtävänsä oli siirtyä Lontooseen ja toimia sieltä käsin
Ruotsin puolustusvoimien komentajana, jos Neuvostoliitto miehittäisi
Ruotsin. Amiraali arveli ehkä sodan
olevan tulossa ja oli valmis palvelukseen. Rudberg sai pysytellä kotonaan.
Englantiin olisi sodan sattuessa
siirtynyt muutakin Tukholman väkeä:
mm. kuningashuone sekä viisi ministeriä, eli päätösvaltainen hallitus.
Ruotsin huimaavista Nato-kytkennöistä kertoo toimittaja Mikael Holmström kirjassaan ”Den dolda alliansen;
Sveriges hemliga Nato-förbindelser”.
(Atlantis 2011).
Ruotsi ajautui toisen maailmansodan jälkeen lähes automaattisesti
sotilaalliseen yhteistyöhän Tanskan
kanssa, kun piti suunnitella Tanskan
salmien sulku nousevan neuvostoblokilta sodassa, mihin uskottiin jouduttavan. Samoin Kööpenhaminaan
idästä suuntautuvien pommikoneiden torjunta olisi hoidettava Ruotsin
ilmatilassa.
Ruotsilla oli 1950-luvun alussa
maailman neljänneksi suurimmat ilmavoimat, yli tuhat taistelukonetta ja
ne tarvittiin mukaan Naton pohjoisen
rintaman ilmapuolustukseen. USA:ssa
arvioitiin, että Pohjois-Norja Neuvostoliiton hallussa estäisi joukkojen
ja materiaalin kuljetukset Atlantista
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Eurooppaan. Siksi oli taattava Ruotsin
puolustus Neuvostoliiton hyökkäystä
vastaan.
Ruotsin merkityksestä lännelle
kertoo se, että Washingtonissa Ruotsia kutsuttiin1950-luvulla Naton 17.
jäseneksi. Ruotsia kohdeltiin kuin
Naton jäsentä, tai jopa paremmin. Se
sai käyttöön uusia aseita ja tekniikkaa
useasti aikaisemmin kuin suurin osa
jäsenmaista.
Virallinen kanta Ruotsissa oli
1990-luvulle saakka, ettei Ruotsi valmistellut puolustustoimia toisten maiden kanssa. Näin voitiin väittää, sillä
suunnitelmista ei ollut mitään paperilla. Poliittisesta johdosta suunnitelmat
tunsi vain hyvin kapea huippu. Järjestelmä oli rakennettu Tage Erlanderin
pääministerikaudella (1946–1969).
Olof Palme peri Erlanderilta paitsi pääministeriyden myös Nato-yhteistyön
salaisuudet. Palme ei välittänyt kertoa
asioista seuraajalleen Thorbjörn Fälldinille, jonka vihki salaisuuteen ÖB
Lennart Ljung.
Pääministereiden lisäksi Natoyhteydet tunsivat Sven Anderson
(puolustus- ja ulkoministeri), Torsten
Nilsson (ulkoministeri), Anders Thunborg (puolustusministeri), Eric Krönmark (puolustusministeri) sekä myös
kuningas. Puolustusvoimien johto
kertoi avainministereille suunnitelmista. Mutta vain kertoi; mitään ei pantu
paperille.
USAn tuki Ruotsin puolustukselle
olisivat olleet ilmavoimat sekä merijalkaväkiprikaati. Ilmavoimat olisivat
laskeutuneet Ruotsin kentille 6–8 vuorokauden kuluessa. Tietyt lentokentät

oli korvamerkitty jenkkikoneille ja
omat koneet olisi siirretty maantietukikohtiin. Joidenkin lentokenttien kiito
ratojen pidennystä jenkkikoneiden
tarpeisiin oli valmisteltu. Merijalkaväen oli suunniteltu tulevan Skåneen.
Lisäksi oli valmisteltu sekä amerikkalaisten että brittipommittajien reittien kulkevan läpi Ruotsin ilmatilan.
Maan miehittämisen varalta oli
operaatio Stay behind. Se oli siviileistä muodostettu vastarintaliike,
jolla oli runkona nimetyt henkilöt ja
sen rakenne peitti koko maan. Sekin
oli valmisteltu yhdessä Nato-maiden
kanssa, joihin organisaatiolla oli
valmiit viestiyhteydet.
Yhteistyösuunnitelmat USAn ja
Nato-maiden Norjan ja Tanskan kanssa elivät pitkälle 1980-luvulle. ÖB
Lennnart Ljungin aikana (1978-1986)
järjestelmää ajettiin alas ja Ljung antoi polttaa kansiot, joissa oli tietoja
Norjan ja Tanskan kanssa tehdystä yhteistyöstä. Yhteistyöstä USA:n kanssa
ei mitään poltettavaa ollut: kaikki oli
ollut suullisten sopimusten varassa.
Bengt Gustafsson kertoo, ettei hän
ÖB:ksi tullessaan 1984 saanut edeltäjältään Lennart Ljungilta mitään
tietoja yhteistyösuunnitelmista. Hän
kuitenkin löysi kassakaapista luettelon
sodan sattuessa ulkomaille lähetettävistä upseereista.
Gustafsson ei enää jättänyt eläköityessään 1994 vastaavalaista paperia
seuraajalleen.
Julkaistu Suomen sotilaan numerossa
5/2019

Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen kesäpäivät Oulussa 1.–2.8.2020
Paikka: Kesäpäivien tukikohta: Lapland Hotel, Kirkkokatu 3

OHJELMA
Lauantai 1.8.2020
10.00 Kokoontuminen tulokahveille Oulun Lyseoon, Kajaaninkatu 3, 200 m tukikohdasta
10.15 Näyttelyn ja muistolaattojen esittely juhlasalissa
10.30 Prof. Olavi K. Fältin esitelmä: ”Oulun alueen jääkärihistoriasta”
11.15 Lähtö Kierikin kivikausikeskukseen Oulun tuomiokirkon edestä, 50 m tukikohdasta – ajoreitin varrella
sotilaalliset ja jääkäriperinnekohteet
12.30 Lounas Kierikissä, tutustuminen alueeseen, etappiesitelmä
15.00 Lähtö Kierikistä tukikohtaan, jonne saapuminen n. klo 16
17.00 Oulun osaston lipun naulaus Lyseon juhlasalissa, arki- tai juhlapuku
18.30 Kaupungin vastaanotto ja illallinen tukikohdan Kuvernööri-salissa, arki- tai juhlapuku
Sunnuntai 2.8.2020
10.00 Messu ja lipun vihkiminen Oulun tuomiokirkossa tukikohdan vieressä, arki- tai juhlapuku
12.00 Kuljetus Intiön hautausmaalle, 1 km tukikohdasta. Kiertokävely jääkärihaudoilla.
13.00 Kuljetus Intiön hautausmaalta hotellille. Kesäpäivät päättyvät.
MAJOITUSVARAUKSET: tunnuksella Oulu JP27 alla mainittuihin hotelleihin.
Lapland Hotel: Kirkkokatu 3, p. 08 8811 110, oulu@laplandhotels.com
Lähellä, alle 1 km, myös hotellit: Apollo Best Western, Scandic Oulu City, Scandic Oulu Station
OSALLISTUMISMAKSU: Kesäpäivien osallistumismaksu on 45 € (sis. bussikuljetukset, kahvit Lyseolla, pääsymaksut
ja Kierikki-lounas) tai 95 € (sis. edellisten lisäksi lauantain illalliskulut: kolme ruokalajia ja kahvi, ei alkoholijuomia).
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittaudu maksamalla valitsemasi osallistumismaksu (45 € tai 95 €) viimeistään 10.7.2020
mennessä tilille FI06 5741 3620 4706 71. Tilin omistaja: JP27 Perinneyhdistys ry Oulun osasto. Merkitse maksun
viestikenttään ilmoittautujan nimi. Ellei nimen lisääminen onnistu, lähetä tieto (nimi ja valittu maksu) osaston
sihteerille sähköpostilla roy.mattson@mail.suomi.net tai tekstiviestillä 040 835 2598, 050 364 2216 tai soittamalla.
Viestiin saat vahvistuksen vastausviestissä.
Puolisot ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Heidät ilmoitetaan edellä kuvatulla tavalla. Jos puoliso osallistuu
vain illalliselle, niin osallistumismaksu on 50 €.
Lisätietoja antavat Oulun osaston sihteeri Roy Mattson (yhteystiedot yllä) ja puheenjohtaja Teuvo Laurinolli,
teuvo.laurinolli@gmail.com, 040 735 3746.
TERVETULOA OULUN KESÄPÄIVILLE!
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Sankarihautamuuri

Jumalan myllyt jauhavat hitaasti
Jyväskylän vapaussodan sankarihautamuurin jääkärihautamerkeistä
Jyväskylän vanhan hautausmaan vapaussodan sankarihaudassa on kaksi
jääkäriä, ahvenanmaalainen jääkärialiupseeri Kustaa Alarik Suominen ja
jyväskyläläinen jääkäriluutnantti Yrjö
Koivisto. Suominen kaatui Kalevankankaan taistelussa 28. maaliskuuta
1918 johtaessaan Jyväskylän suojeluskuntapiiristä koottuja asevelvollisia, XII jääkäripioneeripataljoonan
miehiä. Suominen oli jääkäripioneeri.
Koivisto kaatui huhtikuun 1.päivänä
1920 Petsamossa Salmijärven taistelussa. Kummankin jääkärin henkilökohtainen tarina on osa merkittävää
keskisuomalaista sota- ja kulttuurihistoriaa.
JP 27:n Perinneyhdistyksen KeskiSuomen osasto haki ensimmäisen
kerran 10.5.2002 kirjallisesti lupaa
jääkärihautamerkkien kiinnittämiseksi näiden jääkäreiden hautakivilaattoihin, jotta nämäkin haudat liitettäisiin siihen kirkkohallituksen kirjeessään 16/1994 kauniisti kuvaamaansa
itsenäisyystaistelustamme kertovaan
muistomerkkiin. Hakemuksemme hylättiin Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulia myöten. Vaikka
lopputulos oli selvä heti Jyväskylän
seurakunnan kiinteistönhoidonjohtokunnan hylkäävästä päätöksestä
lähtien, haimme muutosta, jotta asia
jäisi ainakin kytemään seurakunnan
luottamusmiesten keskuudessa.
Seurakunnan virkamiesten vastustus ja heidän vaikutuksensa luottamusmiehiin oli sen laatuista, että
seuraavaan vakavaan yritykseen
merkkien saamiseksi em. hautakiviin
ryhdyimme vasta 2017, itsenäisyytemme juhlavuonna. Kirkkoneuvosto
hylkäsi hakemuksemme äänin 10-0.
Yksikään luottamusmies ei noussut
puolustamaan hakemustamme. Kirkkolain uudet säännökset eivät anna
oikeutta tällaisessa tapauksessa hakea
päätökseen muutosta, joten odotimme seurakuntavaalien yli.
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Jyväskylän sankarahautuumaata rajaa puolipyöreä muuri, johon on kiinnitetty
43 vapaussodassa kaatunen nimilaatat. Kaksi kaatuneista on jääkäreitä. Kiista
koskee jääkärihautamerkin kiinnittämistä heidän laattojensa kohdalle. Kuva
Markku Könkkölä

Viime vuoden kaatuneiden muistopäivänä (19.5.) teimme uuden hakemuksen. Nyt meillä oli neuvoston
ulkopuolelta apuja, erityisesti kirkkovaltuuston puheenjohtaja, jolla oli
kirkkoneuvoston kokouksessa puhe-,
muttei äänioikeutta. Yllättäen neuvosto hyväksyikin 21.8.2019 lupahakemuksemme yksimielisesti. Päätöksen
takana pöytäkirjan mukaan olivat
myös kirkkoherra ja asian esitellyt
hallintojohtaja. Päätös sai lainvoiman, siitä ei siis kukaan valittanut.
Tämän jälkeen alkoivat seurakunnan virkamiesjohdossa toimenpiteet
päätöksen muuttamiseksi. Virkamiehet eivät antaneet lupaa merkkien
kiinnittämiseen, vaan hankkivat
museovirastolta asiasta lausunnon.
Museovirasto asettui vastustamaan
jääkärihautamerkkejä. Lausunnossaan museovirasto sanoi mm: ”Yksittäisen järjestön merkkien kiinnittäminen nimien yhteyteen yhteisessä
muistomerkissä tai muistomuurissa
ei ole mahdollista”. Museoviraston
lausuntoon nojaten kirkkoherra ja
hallintojohtaja toivat asian ensiksi
ilmoitusasiana neuvostolle ennen

joulua ja tammikuun 29. päivänä
vaativat jääkärihautamerkkiasian
uudelleenkäsittelyä. Hallintojohtaja
esitti edellisen päätöksen kumoamista
ja luvan epäämistä. Yksi neuvoston
jäsen teki kannatetun vastaesityksen
ja esitti luvan myöntämistä. Neuvosto
päätti nyt äänin 10-1, että osastomme
hakemus hyväksytään. Ainoa hylkäävän esityksen puolesta äänestänyt
oli kirkkoherra ja hallintojohtaja jätti
päätökseen eriävän mielipiteen.
Tämän jutun yhteydessä ei ole
mahdollisuutta puuttua seurakunnan
hallinnon ihmeellisyyksiin ja mielestämme selviin lainvastaisuuksiin.
Erityisesti olemme pettyneitä museoviraston lausunnon täysin puutteelliseen valmisteluun ja selvien tosiasioiden kieltämiseen. Museovirasto
joutuikin korjailemaan lausuntoaan
ja se osaltaan alensi lausunnon uskottavuutta.
Vieläkään päätös ei ole lainvoimainen. Mikään ei kuitenkaan voi muuttaa sitä tosiasiaa, että neuvosto teki
21.8.2019 seurakuntaa sitovan päätöksen, jota ei voi millään perusteella
kumota. Odottelemme nyt edelleen

Sankarihautamuuri

lupaa merkkien kiinnittämiseen ja
säiden lämpenemistä, jotta niiden
kiinnittäminen voidaan tehdä turvallisesti muistomerkkiä vahingoittamatta.
Teksti: Martti Porvali
Keski-Suomen osaston
puheenjohtaja

Jälkikirjoitus: Hautaustoimenpäällikkö Antti Pekuri ilmoitti
juuri, ettei merkkien kiinnittämiselle ole enää mitään esteitä.
Osastomme järjestää merkkien
kiinnittämisen mahdollisimman
pian ja merkkien ”paljastamistilaisuuden” joko lähellä Yrjö Koiviston kaatumisen
100-vuotispäivää 1.4. taikka
toukokuun 16. päivänä, jolloin
Tammisunnuntain kilta järjestää vapaussodan päättymisen
muistotilaisuuden, jonka kunniavieraana on itse marsalkka
(Timo Närhinsalo). Tilaisuuteen
on pyydetty jo puhekin Martti
Porvalilta.

Jyväskylän vapaussodan sankarihautamuurin pää. Ensimmäisenä on jääkäriluutnantti Yrjö Koiviston hautalaatta. Kolmas laatta kuuluu runoilija Juhani Siljolle.
Viidentenä on Yrjön veljen Väinö Koiviston laatta. Kustaa Alarik Suomisen hautalaatta on kauempana muurissa. Laatassa Suomisen kaatumispäivä on väärä:
kivessä 29.3.1918, oikea 28.3.1918.

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
Kyrövaara Hannu
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
040 732 5360
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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Uno Fagernäs

Pohjalaiskylästä kenraaliksi

Uno Fagernäsin tarina
Jääkäriliikkeeseen lähteminen oli
vuoden 1914 nuorille miehille yhtä
aikaa aatteen paloa ja seikkailumieltä, mutta yhteisenä nimittäjänä oli
halu elää vapaassa maassa. Se oli
ennen kaikkea rohkea protesti tsaarin
aloittamia venäläistämispyrkimyksiä
vastaan sekä pettymystä vanhemman
polven passiiviseen vastarintaan.
Vuoden 1918 tapahtumat olivat jääkäreille vapaussota, ei muuta.
Jääkäriliike on myös historiallisesti lähes ainutlaatuinen ilmiö. Toki
maailmanhistoriassa on monet kerrat
liitytty vihollisen puolelle oman maan
vapauttamiseksi sortovallasta, mutta
tuskin koskaan tavoitteessa on onnistuttu niin kuin jääkärien kohdalla
tapahtui. Osittain kysymys oli jopa
hullun rohkeudesta. Kyseessähän oli
kapina, josta kiinni jäädessä tuomiona olisi voinut olla kuolema. Tätä venäläiset eivät kuitenkaan uskaltaneet
tehdä, vaan lähettivät kiinni saadut ja
heidän avustajansa kuulusteltavaksi
ja jääkäriliikkeen rakenteen selvittämiseksi Pietarin Spalernajan vankilaan, mistä Venäjän vallankumous
heidät vapautti.
Suomen punaiset näyttäytyivät
jääkäreille alkuun venäläisten kätyreinä, mutta maaliskuun -18 Venäjän
ja Saksan rauhansopimuksen jälkeen
venäläiset vetivät joukkonsa Suomesta, jonka jälkeen punaiset saivat sotia
talonpoikaisarmeijaa vastaan pääosin
omin voimin. Se oli punaisille suuri
pettymys, mutta tuskin tappion syy.
Saksalaiset puolestaan käyttivät Venäjän joukkojen vetäytymistä heti
hyväkseen ja vahvistivat asemiaan
Itämerellä lähettämällä divisioonan
Suomeen. Se tuli puolestaan auttaneeksi merkittävästi jääkäreitä tehtävänsä täyttämisessä.
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Kirjoittaja Peter Fagernäs on
kenraalin pojanpoika. Hän Jääkärisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja.

Sodan jälkeen jääkäreiden merkitys vielä korostui. Puolustusvoimien
johto muodostui jo 20-luvun loppuun
mennessä voittopuolisesti Saksassa
koulutetuista jääkäriupseereista ja
talvi- ja jatkosodassa sekä päämajaa
että rintamaa johtivat jääkäriupseerit.
Näihin rintamakomentajiin kuului
myös oma isoisäni kenraalimajuri
Uno Fagernäs. Hänelle jääkäritie oli
merkinnyt myös suurta ”säätyhyppyä”
maanviljelijän pojasta Teerijärvellä
suomalaiseksi kenraaliksi.
Uno Fagernäs oli syntynyt maatalon
pojaksi Teerijärvellä ruotsinkielisellä
Pohjanmaalla vuonna 1894. Sisaruksia oli yhteensä 11 ja perheellä oli
mahdollisuus lähettää ehkä korkeintaan yksi lapsista opintielle lukioon.
Kansakoulun opettajan aktiivisuus
johti lopulta siihen, että juuri Uno
lähetettiin ”kauas” Pietarsaareen.
Sitten kohtalo tarttui asioihin.
Valmistumisensa jälkeen uusi yli-

oppilas siirtyi jatkamaan opintojaan
Helsingin yliopistoon ja pohjalainen
kun oli, vietti runsaasti aikaa omissa osakunnissaan ja Ostrobotnialla,
missä jääkäriaatetta juuri synnytettiin.
Yhdessä samaan aikaan Helsinkiin
tulleen serkkunsa Rafael Bergin (joka
hänkin jäi sotilasuralle) kanssa he innostuivat mukaan liikkeeseen.
Jääkärien joukossa Fagernäs kuului
ensimmäiseen Saksaan saapuneiden
ryhmään eli niin sanottuhiin ”pfadfindereihin”, jotka naamioitiin partiolaisiksi. Jääkärinä hän osallistui
taisteluihin nykyisen Latvian alueella
Misse- ja Aa-joella. Täällä hän ansaitsi myös ensimmäisen monista kunniamerkeistään - Preussin 2. luokan
rautaristin. Palattuaan jääkäreiden
pääjoukon mukana hän johti joukkoja vapaussodan taisteluissa Lempäälässä, Kämärän asemalla ja Viipurissa. Sodan jälkeen hän päätti jäädä
sotilasuralle ja toimi maailmansotien
välillä mm. Polkupyöräpataljoonan
( (Valkjärvi) ja Kaartin jääkäripataljoonan (Vaasa) komentajana sekä
Hämeenlinnan sotilaspiirin ja Vaasan
suojeluskuntapiirin päällikkönä.
Kun hänet sitten talvisodan puhjettua kutsuttiin johtamaan nopeasti
lähinnä pohjoispohjalaisista reserviläisistä koottua JR 64:ää oli hänen
virkaiältään maan toiseksi vanhin
everstiluutnantti. Tämä varsin sekalainen ja huonosti varustettu sotajoukko
heitettiin sitten suoraan hyökkäykseen Suomussalmen Hulkonniemeen
jouluna 1939. Seurauksena oli koko
naisen venäläisen divisioonan äkkivetäytyminen pohjoiseen. Kuten tunnettua rykmentti jatkoi vielä Raatteen
tielle ja osallistui sinne pakkautuneen
venäläisdivisioonan tuhoamistaisteluihin.

Uno Fagernäs

Johtamisen on täytynyt olla erityisen haastavaa, kun joukoilla ei ollut
aiempaa yhteistä taustaa tai sotakokemusta, aseistus oli vanhanaikaista
ja muu varustus hyvin puutteellista;
mm teltat puuttuivat. Everstiluutnantti
joutui itse riisumaan asetakkinsa, ettei
näyttäisi liikaa ”herralta”.
Kauaa ei JR 64 saanut myöskään
levätä. Se komennettiin heti Raatteen
tien voiton jälkeen pitkän junamatkan
päähän auttamaan vihollisen joukkojen motituksessa Laatokan Karjalassa.
Motit laukaisi vasta rauha maaliskuussa 1940. Ansioistaan rykmentin
komentajana Fagernäs ylennettiin
everstiksi.
Sodan jälleen puhjettua kesäkuussa
-41 Fagernäsille annettiin komennettavakseen Uhtuan suuntaan hyökkäävä 3. divisioona, jota ensin kutsuttiin
”Ryhmä F:ksi” erotuksena Kiestingin
suuntaan hyökänneestä ”Ryhmä
J:stä”. Syksyllä -41 hyökkäys pysähtyi
raskaiden tappioiden jälkeen Uhtuan eteen ja jäi niihin asemiin sodan
loppuun saakka. Asemasodan aikana
hänet ylennettiin kenraalimajuriksi
samalla, kun hän toimi väliaikaisesti
koko armeijakunnan komentajana.
Fagernäs ei kuitenkaan Uhtualle
jäänyt, vaan siirtyi ns. kolmen kenraalin vaihdossa syksyllä -43 Maaselän
kannaksella olleen 1. Divisioonan
komentajaksi. Seuraavana kesänä
hän joutui johtamaan divisioonansa
taistelevaa vetäytymistä Karhumäestä
Tolvajärvelle, mihin vihollinen lopulta pysäytettiin. Juuri noissa taisteluissa
kunnostautuivat mm. Mannerheim
ristin ritarit Lauri Törni ja Heikki Nykänen sekä Törnin joukkoihin lukeutunut Mauno Koivisto.
Myös Fagernäsille itselleen ehdotettiin kahdesti Mannerheim ristiä,
mutta molemmilla kerroilla se jäi
myöntämättä.
Isoisäni johtamistapaa on kuvattu
useissa sotamuisteluissa. Yhteistä
niille on kuvata sitä rennoksi; hän uskoi ja luotti omiin alaisiinsa. Hän oli
toimintatavoiltaan hyvin itsenäinen.

Eversti Fagernäs suunnittelee hyökkäystä esikuntansa kanssa Uhtualla kesäkuussa 1941.
Kenraali Fagernäsin muotokuvan on
maalannut 1954 Dagmar Valborg
Eleonora ”Daggie” WallenskiöldLindeman.

Fagernäsin talvisodan taistelutantereen Suomussalmen ja Raatteen tien muistomerkki Suomussalmella Raatteen Portin museon yhteydessä. Kuvassa oikeanpuolinen henkilö on presidentti Sauli Niinistö

Hän halusi välttää sekaantumista kenraalikunnan normaaleihin intrigeihin
ja pyysi apua vain, jos mitään muuta
keinoa ei enää ollut. Alaiset kuvaavat
häntä myös hyvin maanläheiseksi ja
huumorintajuiseksi. Epäilemättä talonpoikaisen taustansa ansiosta hänen oli helppo samaistua johtamiinsa
joukkoihin.

Fagernäsin henkilöhistoria paljastaa, että parhaiten hän menestyi juuri
tässä upseerin päätehtävässä – sodan
ajan joukkojen johtamisessa. Hän ei
tehnyt sotilasuraansa paperitöissä
rauhan aikana, vaan ”natsatkin” tulivat vasta, kun päästiin sotatoimiin.
TEKSTI: Peter Fagernäs
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Rivijääkärit

Jääkärit, heimosotaveljet – kahden
rivijääkärin tarina
Mikä onkaan miehelle suurempaa,
kuin toimia ja kuolla ihanteidensa
puolesta, ja vakaumuksensa, ja kaiken
puolesta, mikä hänelle on pyhää! Se
on liian suuri onni.
Näin kirjoitti jääkärikapteeni Matti
Johannes Kurri (1894–1966) joulukuussa 1921 Vienassa, viimeisessä heimosodassa haavoituttuaan.
Tekstikatkelma löytyi yli 90 vuotta
pornaislaisen jääkärin, Johan Emil
Sainion, talon vintillä piilossa olleesta
matka-arkusta. Arkun kannessa on
teksti Jääkärivänrikki M. H. Kurri ja se
sisälsi valokuvia, asiakirjoja, kirjeitä
ja pienesineistöä vv. 1915–1923.
Arkussa oli vielä kiinni puinen osoi-

telappu, joka kertoi arkun tulleen
Järvenpään asemalle J. E. Sainion nimellä. Matka-arkku päätyi Pornaisten
jääkäreitä tutkivalle Mari Ahokkaalle
(e. Högman), joka kerää tietoja Matti
Johannes Kurrista ja Johan Emil Sainiosta (kirjailija J. E. Sainio) tutkimusta
ja kaksoiselämäkertaa varten.
Matti Kurri syntyi Kurkijoella 1894
maanmittarin apulainen Esko Kurrin
ja Katri Arvelinin perheeseen. Hän
kävi kansakoulun ja Kurkijoen maamieskoulua sekä toimi ennen Saksaan
jääkärikoulutukseen lähtöään maanviljelijänä perheensä tilalla Kurkijoella. Joulukuussa 1915 hän matkusti
Saksaan ja määrättiin Kuninkaallisen
preussilaisen jääkäripataljoona 27:n

1. komppaniaan. Kurri osallistui I
maailmansodan Saksan itärintaman
taisteluihin Misse-joella, Riianlahdella ja Aa-joella. Saksassa hänet
ylennettiin varavääpeliksi ja saapui
Vaasaan jääkäreiden pääjoukon mukana 25.2.1918.
Matti Kurri komennettiin ensin IX
Jääkäripataljoonaan ja 15.4. joukkueenjohtajaksi 6. jääkärirykmentin
XVIII Pataljoonaan ja osallistui Ilveksen, Hotakan ja Muolaan taisteluihin.
Sodan jälkeen vuosina 1918–1920
Kurri palveli nuorempana upseerina
Jääkäripataljoona n:o 6:ssa (nimi
myöhemmin Kainuun Sissipataljoona), komppanianpäällikkönä Laatokan Jalkaväkirykmentti n:o 6:ssa

Jääkäreitä Saksassa 1917, Matti Kurri takarivissä toinen vasemmalta. Kuva: Mari Ahokas Matti Kurrin kokoelma.
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(nimi myöhemmin Viipurin Rykmentti) ja Käkisalmen Läänin Rykmentissä. Vuonna 1921 Matti Kurri erosi
puolustusvoimain palveluksesta ja
siirtyi Sortavalan suojeluskuntapiirin
I alueen päälliköksi. Loppuvuonna
1921 Kurri liittyi Vienan-Karjalan
retkikuntaan ja osallistui mm. Karjalan kansannousuna tunnettuun
viimeiseen heimosotaan 1921–1922
toimien komppanianpäällikkönä
Repolan Pataljoonassa. Kurri, joka
operoi Vienassa peitenimellä Hans
Hallamaa, osallistui Kostamuksen ja
Porajärven taisteluihin ja haavoittui
28.12.1921.
Karjalan kansannousun jälkeen
Matti Kurri toimi Karjalan pakolaisten
harjoituskoulun johtajana Hyrynsalmella ja Lapualla kaikkiaan 9 kuukautta. Koulun ohjelma oli naamioitu
muodollisesti kansanopistoksi, jonka

Matti Kurri poseeraa kädessään ratsupiiska, ns. kurkijokelainen. Kurkijoki oli
tunnettu hevospitäjä, jonka kantakirjasuvuista Suomen parhaat hevoset
olivat syntyisin. Hevosalan koulutusta
sai Kurkijoen maamiesopistossa ja hevoshoitokoulussa. Kuva: Mari Ahokas
Matti Kurrin kokoelma.

johtokunnan puheenjohtajana toimi
Vihtori Kosola. Kosola kirjoitti puolustusministeri Bruno Jalanderille harjoituskoulun lakkauttamisen jälkeen
1923: “Koulu perustettiin kokonaan
sotilaallista puolta silmälläpitäen.
Aikomus oli saada Karjalalle pieni
Jääkäripataljoona.”
Matti Kurri siirtyi siviilitöihin vuonna 1924 ja avioitui 1938 liikeapulainen Aliine (Liine) Porkan kanssa.
Talvisodassa hän toimi ensin työkomppania Kurrin päällikkönä, josta
muodostettiin myöhemmin 4. Prikaatin alainen jalkaväkikomppania.
Taistelupaikkoina talvisodan rintamalla olivat Ravankylä, Kääntymä,
Salmenkaitalinja, Karisalmi ja Saarenmaa. Kurri jatkoi samassa tehtävässä
jatkosodan syttymiseen saakka, jolloin hänet komennettiin II/JR 9:n Esikuntakomppanian päälliköksi. Matti
Kurri osallistui jatkosodan taisteluihin
Pälkjärvellä, Iljalassa, Kirjavalahdessa, Latvasyrjässä, Kaskanassa ja Ostassa. Hän haavoittui oikean polven
läpi menneeseen luotiin helmikuussa
1942, eikä enää pitkän toipumisajan
jälkeen palannut rintamalle. Sotien
jälkeen Matti Kurri asui Myllykoskella
ja Valkealan Miettulassa vaimonsa ja
kahden kasvattipoikansa kanssa.

Molemmat olivat Vienan-retkillä
Matti Kurri ja Johan Emil Sainio
(1889–1939) olivat kumpikin Vienassa 1921–1922, mutta J. E. Sainio osallistui jo aiempaan heimosotaretkeen.
J. E. Sainio kirjoitti järjestyksessä
toisen kirjansa Pohjan Pojat Virossa
heti Viron vapaussodan jälkeen 1919:
Sodan kirveellä on lyöty isku sydämeemme, paranematon haava elämämme keskukseen. Hukkuvan hätähuudon koska kuulemme, vainolaisen
vihaäänet koska korviimme kaikaa,
niin haava rinnassamme kirveltää ja
polttaa. Rauhankaipuun pyhä tuli silloin sodan hirmuliekkinä leimuaa, ja
me menemme, puemme päällemme
verentahraisen takkimme, vyötämme
vyömme ja kilvan hätään kiiruhdamme, taasen taisteluun käymme, tuttuun verileikkiin.
J. E. Sainio syntyi Pornaisissa 1889
Ismael Sainion ja Ida Mattilan toisena
lapsena. Suvun juuret ovat vahvasti
kiinni Pornaisten maaperässä ja todennettavissa 1500-luvun alkuvuosikymmeniin. Perhe oli keskimäärin paremmin toimeentuleva, niinpä Johan
(jota kutsuttiin Jussiksi) pääsi koulutJatkuu seuraavalle sivulle.

J. E. Sainio käymässä Pornaisissa Kupsenkylän Potereilla kesällä 1918. Kuva: Kirsi
Vaalion kokoelma.

PAROLE 1 • 2020

23

Rivijääkärit

Jatkuu edelliseltä sivulta.

tautumaan Lithénin kauppakoulussa,
Evon metsäkoulussa ja Härnösandin
metsäteknillisessä opistossa. Loppuvuodesta 1915 Härnösandissa kävi
värväystehtävissä todennäköisesti
Sainiolle tuttu mies, Sulo-Weikko
Pekkola, jonka suostuttelemana Jussi
Sainio lähti Saksaan tammikuussa
1916.
Sainio osallistui 4. komppaniassa
Misse-joen taisteluihin ja kirjoitti
kokemuksista ja tunnelmista muistiinpanoja, joihin pohjaten julkaisi kirjan
Jääkärielämästä vuonna 1918 sekä
erillisiä artikkeleita ja lyhyitä, osin fiktiivisiä tarinoita myöhemmin. Sainion
aika Saksassa jäi vajaan kahdeksan
kuukauden mittaiseksi, kun hänet jo
syksyllä 1916 lähetettiin värväystehtäviin Suomeen. Tehtävä osoittautui
vaaralliseksi ja epäonniseksi.
Värväysryhmää läntiselle etapille
johtamaan määrättiin Aarne Sihvo,
joka sai kuriirikseen Jussi Sainion,
salanimellä Helin. Etapin Tervolan
asemalle oli määrätty jääkäri Eero
Manninen, mutta tämä sairastui ja
tilalle asettui Sainio. Pornaisten murre
kuitenkin paljasti, ettei Sainio ollut
paikkakuntalainen ja hän joutui jättämään paikkansa Armas Lyytikäiselle,
joka sittemmin joulukuussa 1916
sai surmansa Simon kahakassa. Jussi
Sainio lähti Ruotsiin, yhdessä Einar
Wichmannin (Vihma) kanssa, jakamaan kirjallisuutta sekä lehtisiä ja
julisteita, joiden tekstejä oli itse ollut
luonnostelemassa. Matkan varrella
Muhoksella he kuitenkin tapasivat Ilmari Sihvon, jolla oli viesti veljeltään
Aarnelta. Nyt kävi määräys siirtyä
Ruotsin sijaan idemmäs, Säräisniemelle Oulujärven rannalle.
Säräisniemen Knuuttilassa Jussi
Sainio odotti lisätietoja ja ohjeita.
Niiden sijaan tuli tieto Aarne Sihvon
vangitsemisesta ja etapin paljastumisesta. Sairaana, yksin, ilman rahaa
ja karttaa olivat hyvät neuvot kalliit,
paikalleen ei voinut enää jäädä, ja
niin Sainio lähti kohti itäistä etappitietä. Siellä Lennart Oeschin tavattu-

24

PAROLE 1 • 2020

komppanian päällikkönä osallistuen
Viron vapaussotaan Valkin ja Marienburgin taisteluissa. Takaisin Suomeen
tultuaan Sainio palasi suojeluskunnan palvelukseen ja hänet sijoitettiin
Pornaisiin paikallispäälliköksi. Pornaisten jälkeen Sainio toimi suojeluskunnissa Kotkassa, Nurmeksessa
ja Joensuussa.

Talvisota Yrjö Jylhän
komppaniassa

Jussi Sainio suojeluskunnan talviharjoituksissa 1920-luvun lopussa. Kuva:
Kirsi Vaalion kokoelma.

aan Jussi Sainio matkusti Helsinkiin
Eino Suolahden puheille, joka järjesti
hänet V. O. Sivénin avulla Kammion
sairaalaan. Piileskely jatkui Venäjän
vallankumoukseen, syksyyn 1917
saakka, jonka jälkeen Sainio perusti
ja harjoitti suojeluskuntia mm. Savonlinnassa.
Savonlinnan suojeluskunnan kanssa Sainio lähti kohti Viipuria Pietisen
tehtaan kahakan jälkeen tammikuussa 1918. Suojeluskuntalaiset
marssivat Viipuriin, joka oli punaisten hallussa. Viipurista joukko joutui
pakenemaan Venäjänsaareen, jossa
majoituttiin kauppaneuvos Sellgrenin huvilalle. Tämän jälkeen Sainio
osallistui Kämärän taisteluun, toimi
Huutokosken suojeluskuntajoukkojen päällikkönä ja oli mukana Varkauden valloituksessa. 1. Karjalan
rykmenttiin siirryttyään hän osallistui Muolaan, Valkjärven ja Raasulin
taisteluihin, jossa haavoittui. Sodan
jälkeen Sainio toimi suojeluskunnan
päällikkönä Haukivuoressa, jonka
jälkeen vuonna 1919 siirtyi Viroon
Pohjan Poikain rykmenttiin. Virossa Sainio toimi lähettiupseerina ja

Sainio lähti Itä-Karjalaan osallistuen
Karjalan kansannousun taisteluihin
Tuulivaarassa, Vuokkiniemessä ja
Tiirossa vuosina 1921-1922. Tältä toiselta heimosotamatkalta palattuaan
Sainio toimi sotilasohjaajana KeskiPohjanmaan suojeluskuntapiirissä,
nuorempana upseerina Kajaanin
sissipataljoonassa ja Pohjois-Karjalan
suojeluskuntapiirin 8. alueen päällikön sijaisena. Maanpuolustusuran
jälkeen Sainio toimi maa- ja metsätaloudessa neuvojana sekä kirjailijana
ja avioitui kiihtelysvaaralaisen Adi
Sveinsin kanssa vuonna 1937. Sainio
julkaisi neljä kirjaa ja joukon novelleja, artikkeleita sekä runoja. Talvisodan sytyttyä Sainio työskenteli Joensuun koulutuskeskuksessa, josta anoi
rintamalle pääsyä. 50-vuotias Sainio
lähti vapaaehtoisena matkaan ja hänet määrättiin JR 30:n Yrjö Jylhän 2.
komppaniaan joukkueenjohtajaksi.
Sainio saapui Taipaleeseen jouluaattona ja heitettiin tuleen jouluaamuna
puolustamaan Suvannon lohkoa. Illalla 25.12. Sainion joukkue puhdisti
rantoja sinne jääneistä neuvostosotilaista ja haavoittui kuolettavasti. Monen jääkäritoverinsa tavoin liian suuri
rohkeus osoittautui kohtalokkaaksi.
Jukka L. Mäkelän Taipaleenjoki -teoksessa kuvataan Jussi Sainion viimeiset
hetket ja sanat: ”Pojat, ei niitä tarvitse
pelätä!” J. E. Sainio oli ensimmäisiä
talvisodassa kaatuneita upseereita ja
ensimmäinen, joka haudattiin Pornaisten sankarihautaan. Maaliskuussa
1940 viereen haudattiin hänen nuorempi veljensä Martti Sainio.

Rivijääkärit

Pornaisissa syntyneitä jääkäreitä oli
neljä, J. E. Sainion lisäksi Åke Mangström, Sulo-Weikko Pekkola ja Wiljo
Einar Tuompo. Emeritus professori
VTT Martti Turtola kirjoittaa parhaillaan elämäkertaa kenraaliluutnantti
W. E. Tuomposta. Elämäkerta ilmestyy
kahden vuoden kuluttua. Kurrin ja
Sainion kaksoiselämäkertahankkeen
lisäksi FM Mari Ahokas toimii Tuompon elämäkertahankkeessa tutkimusapulaisena. Pornaisten kotiseutumuseolla oli vuonna 2017 esillä näyttely
Pornaisten vuosista 1917 ja 1918,

jonka kokosi Mari Ahokas (Högman).
Museolla on edelleen esillä J. E. Sainion jääkäritakki.
Mikäli sinulla on Matti Kurriin,
Hyrynsalmen ja Lapuan harjoituskouluun, J. E. Sainioon tai W. E. Tuompoon liittyviä tietoja, materiaalia tai
valokuvia, kaikki tieto otetaan mielenkiinnolla ja kiitollisuudella vastaan!
Sähköpostiosoite: mari.ahokas33@
gmail.com
Artikkelin lähteitä: Mari Ahokas
Matti Kurrin kokoelma, Kirsi Vaalion
kokoelma, Kansallisarkisto puolus-

tushallinnon henkilöasiakirjat, Alpo
Horpun haastattelu, J. E. Sainio:
Jääkärielämästä, J. E. Sainio: Pohjan Pojat Virossa, Suomen jääkärien
elämäkerrasto (1975), Jussi Niinistö:
Heimosotien historia 1918–1922, Simo Eronen: Venäjänsaarelaiset, Uusimaa (Kauko Salonen) joulukuu 1983
TEKSTI: Mari Ahokas

Miksi tämä TB-3 jäi Saunajärvelle
maaliskuussa 1940
Talvisodan päättyessä jäi neuvostoliittolaisilta Kuhmon Saunajärvelle
tällainen TB -3-pommikone. Sen
kohtalosta olen tavannut kolme selitystä. Ensimmäisen kuulin lapsena
isältäni. Hänen komppaniansa oli
vahtimassa Kannaksen mottia Saunajärven itäpäässä, kun heidän yläpuolelleen ilmaantui iso lentokone. Isä
sanoi komentaneensa komppanian
ampumaan konetta. Ja kas vaan. Se
laskeutui Saunajärven länsipäähän,
eikä noussut enää ilmaan.
Luulisin, että se oli tämä sama nelimoottorinen, aaltopeltipäällysteinen
jo vanhentunut TB 3- pommikone,
joka saattoi kuljettaa viisi tonnia
tavaraa. Sellaisen neuvostoliittolaiset Saunajärven jäälle maaliskuussa
1940 lähtiessään jättivät.
Kone oli laskeutui jäälle. koska se
tuomassa muonaa ja a-tarvikkeita
Saunajärven länsipäässä olleeseen
yhteen Kuhmon moteista Luvelahden kenraalimottiin. Yhden tarinan
mukaan TB-3 vaurioitui suomalais-

ten krh-tulessa. Ehkä näin kävikin.
Mutta tästä kuvasta selviää kuitenkin
hyvin vaurioitumisen todellinen syy:
Kone oli telonut itsensä rannan puihin. Siinä olivat silpoutuneet oikean
puoleisten moottoreiden potkurit,
siiven johtoreunaan tullut syvä lovi

ja muistoksi jäänyt siiven päälle vielä
männyn latvus. Jos Turtolan miesten
kiväärinluodit jonkun reiän aaltopeltirumilukseen tekivät, tuskin kone oli
niistä moksiskaan.
TEKSTI: Jukka Knuuti
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Kirjava joukko myöhästyi talvisodasta

Ulkomaalaisten vapaaehtoisten joukossa
oli silmäpuolia ja puujalkaisia
Talvisodan syttyminen sai maailman
huomion suuntautumaan pieneen
Suomeen, joka kävi selviytymistaistelua idän Goljattia vastaan. Pelkän
sympatian lisäksi Suomen auttaminen
sai konkreettisia muotoja: Suomeen
haluttiin lähteä taistelemaan.
Ensimmäiset ulkomaalaiset vapaaehtoiset ottivat yhteyttä Suomen
lähetystöihin jo lokakuussa 1939,
kun suomalaiset vasta neuvottelivat
Moskovassa. Talvisodan puhjettua
vapaaehtoisia alettiin värvätä Pohjoismaiden lisäksi muun muassa
Unkarissa, Englannissa, Ranskassa,
Yhdysvalloissa sekä Mussolinin Italiassa, jossa vastustettiin bolsevistista
Neuvostoliittoa ideologisista syistä.
Suomen hallitus päätti joulukuussa,
että Pohjoismaista ja Yhdysvalloista
otettaisiin vastaan kaikki halukkaat,
muualta vain erikoishenkilöstöä.
Saksalaiset (Saksa ja Neuvostoliitto
olivat tuohon aikaan liittolaisia) ja
venäläiset eivät tulleet kysymykseen.
Tammikuussa 1940 tiukkoja valintaperusteita lievennettiin: Lähetystöt
saivat ratkaista Suomeen hyväksyttävät. Venäläistä syntyperää olevia emigrantteja tai Keski-Euroopan maista
paenneita juutalaisia ei kuitenkaan
saanut lähettää.
Talvisodan loppuun mennessä
Suomeen saapui noin 12 000 vapaaehtoista. Merkittävin vapaaehtoisjoukko, yli 8 000 miestä, saapui
Ruotsista. Toiseksi suurin joukko eli
runsaat tuhat miestä tuli Tanskasta.
Ruotsalaisia lukuun ottamatta valtaosa muista vapaaehtoisista ei ehtinyt
koulutusleirejä lähemmäksi rintamaa.
Puolustusvoimille tuli vapaaehtoisista ongelmia. Suomi tarvitsi ennen
kaikkea aseapua ja koulutettuja joukkoja, mutta valtaosalla vapaaehtoisiksi pyrkineistä ei ollut minkäänlaista
sotilaallista koulutusta aseista tai
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Tällaiselle julisteella värvättiin talvi
sodan vapaaehtoisia Englannissa.

Norjalaisten vapaaehtoisten
talvisota-mitali.

varusteista puhumattakaan. Suomella
itselläänkin oli runsaasti kouluttamattomia miehiä, sillä itsenäisyyden
aikana oli palveluksesta vapautettu
92 00 miestä, joista suuri osa oli palveluskuntoisia. Talvisodan alkaessa
puolustusvoimien liikekannallepanovahvuus oli 337 000 miestä.
Unkarissa saatiin kootuksi organisoitu koulutettu 350 miehen vapaaehtoisjoukko. Unkarilaiset pääsivät
Suomeen vasta maaliskuussa Englannin, Norjan ja Ruotsin kautta Saksan
kiellettyä läpikulun eivätkä ehtineet
rintamalle.

sikiellon, mihin vapaaehtoisten lähtö
tyssäsi.
Sotatoimiin ei ehtinyt myöskään
350 amerikansuomalaista vapaaehtoista eli amerikansuomalaiseksi
legioonaksi kutsuttu joukko. Oulun
harjoituskeskuksessa koulutuksen
saanut komppania sai käskyn siirtyä
etulinjaan Nouskuanjärven ja Vuoksen väliselle puolustuslohkolle maaliskuun 13. päivänä. Käsky peruttiin
kun tuli tieto rauhan solmimisesta.
Oulussa koulutettiin myös tanskalaisten vapaaehtoisjoukko Dansk
Frivillig Korps, joka tarvitsi etenkin
talvikoulutusta ja varustuksen täydentämistä. Sotaan ei joukko ehtinyt.
Vienankarjalaisista, aunukselaisista ja inkerinkarjalaisista pakolaisista
muodostettu sissipataljoona 5 osallistui Kuhmon suunnan taisteluihin
kärsien tuntuvia tappioita.

Italia ei antanut 5000
vapaaehtoiselle passeja
Italiasta oli lähdössä noin 5 000 vapaaehtoista, mutta Euroopan sekava
poliittinen tilanne sai hallituksen
varovaiseksi ja se pani toimeen pas-
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Lapualle koottiin koulutettaviksi
Suomeen eri teitä ja eri aikoina yli
20 maasta saapuneet vapaaehtoiset.
Näiden joukossa oli yli kymmenen
kansalaisuutta vailla olevaa, joilla
oli muukalaispassi eli niin kutsuttu
Nansen-passi. Lapualla koulutetuista
koottiin ”muukalaisosasto” eli Osasto
Sisu, joka ei myöskään ehtinyt sotatoimiin.
Omalaatuisimman joukon muodostivat englantilaiset vapaaehtoiset
eli ”kanarialinnut”. Kutsumanimen
englantilaiset saivat laulamistaan
kansallislauluista. Sotaan kanarialinnut eivät ehtineet, sillä ensimmäiset
runsaat 200 englantilaista saapuivat
Lapualle vasta rauhanteon alla.
Kanarialinnuilla oli enemmän intoa
kuin kykyä sotimiseen.
Vapaaehtoisten valitsemiseksi
Lontooseen perustetun Suomen
avun toimiston (Finnish Aid Bureau)
karsinta ei ollut riittävän tiukkaa,
vaikka lääkärintarkastuksen suoritti
kuninkaallisen hovilääkärin puheenjohdolla toiminut lääkintätoimikunta.
Suomessa lääkärit totesivat englantilaisia syynätessään, että kahdella
miehellä oli puujalka, kaksi oli miltei
täyskuuroa ja kahdella oli tekosilmä.
Yhden yksisilmäisen vapaaehtoisen
lähdön lontoolaislääkärit onnistuivat
pysäyttämään. Pyrkijä ei tosin kokenut yksisilmäisyyttään esteeksi, päin
vastoin. Hänen mukaansa kiväärillä
tähdätessä toinen silmä on joka tapa-

uksessa suljettava, ja häneltä puuttui
vasen silmä.

Vapaehtoisten Joukossa oli
kiihottajia ja rikollisia
Kanarialintukomppanian kapteeni
Hugo Chandor myönsi sodan jälkeen,
että vapaaehtoisten joukossa oli ”jonkin verran todella sopimatonta ainesta kuten kiihottajia, rikosrekisterissä
olevia, fyysisesti täysin kelvottomia
tehtäviin ja säihin, joita heidän mahdollisesti olisi kestettävä”.
Eräs vapaaehtoinen kuvaili, että
”näytti siltä kuin kaiken maailman
seikkailijat ja huiputtajat olisivat
jotenkin yksissä tuumin päättäneet
pitää kokouksen Lapualla”.
Myös ilmavoimiin pyrki kirjava
joukko halukkaita, joilla vain muutamalla oli vaadittava taito. Panssarijoukkojen ja lääkintäryhmien kirjoissa oli myös ulkomaalaisia.
Ruotsalaisen lentorykmentti 19:n
riveissä taistelleiden lisäksi suomalaisissa laivueissa lensi tanskalaisia, kaksi kanadalaista, kaksi unkarilaista ja
yksi italialainen, Tappiot olivat kovat:
kolme ruotsalaista, neljä tanskalaista,
yksi italialainen ja yksi unkarilainen.
Taisteluihin osallistuneista vapaaehtoisista kaatui yli 50, heidän
joukossaan 33 ruotsalaista, viisi
tanskalaista, kolme amerikkalaista ja
kaksi norjalaista. Yli sata sai paleltumavammoja.

Ruotsalais-vapaaehtoisten taistelijapari panssaritorjuntakiväärein aseistettuna.
Ruotsalaiset ja norjalaiset vapaaehtoiset saatiin kotiutetuiksi jo
maaliskuussa, mutta muiden osalta
kotiuttaminen venyi. Vapaaehtoisjoukot ryhmitettiin sodan jälkeen varuskuntajoukoiksi itärajan tuntuman
kaupunkeihin: tanskalaiset Loviisaan,
unkarilaiset Lappeenrantaan ja britit
Savonlinnaan. Unkarilaiset pääsivät lähtemään Saksan kautta kotiin
toukokuussa kuten tanskalaisetkin.
Englantilaisten, Kanadasta ja Yhdysvalloista saapuneiden kotiuttaminen
kesti pitkään. Englantilaiset pääsivät
siirtymään Ruotsiin vasta jatkosodan
jo alettua.
Lähteet: Justin Brooke: Talvisodan
kanarialinnut – brittivapaaehtoiset
Suomessa 1940-41, Lauri Haataja:
Kun kansa kokosi itsensä, Kira Kaurinkoski: Kreikka ja Suomen talvisota.
Kreikkalaisten sotakirjeenvaihtajien
uutissanomat, Svenska frivilliga i Finland 1939-44. Talvisodan historia osa
4, Talvisodan pikkujättiläinen.
Teksti: Joel E Vainonen

Tämä Lindköpingin ilmailumuseossa Ruotsissa oleva Hawker Hart pommikone
on talvisodassa ollut yksilö.

Julkaistu aiemmin Reserviläinen
-lehdessä
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Muistomerkit

Suomussalmella ja Kuhmossa on useita
muistomerkkejä myös kaatuneille
neuvostosotilaille
Olen käynyt muutaman kerran Suomussalmella ja Kuhmossa katsomassa
talvisodan aikaisia taistelupaikkoja.
Kiinnostuksen syynä oli paitsi sotahistorian harrastus, myös se, että Isäni
Viljo Knuuti oli noiden taistelujen
veteraani. Hän haavoittui Suomussalmen kirkonkylässä 15.12. ja sen takia
Raatteen tien taistelut jäivät häneltä
väliin. Haavoista toivuttuaan hän
johti helmikuussa Kuhmossa Saunajärven Kannaksen motin laukaisuyrityksissä kotikylänsä Turtolan miesten
komppaniaa, jolloin olkavarteen
osunut luoti lopetti talvisodan hänen
osaltaan. Suomussalmella Raatteen
tien tietämillä ja Kuhmossa on yhteensä parikymmentä kaatuneiden
sotilaiden muistomerkkiä. Uusimmat
niistä on venäläisten neuvostosotilaiden kunniaksi perustamia.
Suomussalmen sotamuistomerkeistä vanhin akateemikko Alvar Aallon
suunnittelema talvisodan taistelujen
monumentti Liekki. Lähellä kirkonkylää oleva pronssipatsas paljastettiin
60 vuotta sitten näyttävin menoin
osana talvisodan taistelujen 20-vuotismuistojuhlaa 30.8.1959. Muistan
elävästi, kuinka tärkeä tilaisuus oli
isälleni, joka matkusti muistomerkin
paljastusjuhliin Tampereelta. Olin
joskus lapsena ollut hänen mukanaan
kanssa Suomussalmella. Kirkkoherra
oli isän vanhoja tuttuja ja mieleen jäi
hänen vaimonsa kertomus. Paikallisilla oli tapana korjaamassa Raatteen tienvarren runsasta sienisatoa,
mikä ruustinnan mielestä oli vähän
sopimatonta.
Suomussalmen sotatapahtumien
muistelut keskittyvät nykyään Raatteenporttiin. joka sijaitsee parikymmentä kilometriä itään Suomussal-
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Suomussalmen muistomerkeistä vanhin on 1959 paljastettu Alvar Aallon
veistämä patsas ”Liekki”. Patsaan jalustan päällä olevassa metallilaatassa on
kuvattu Suomussalmen taistelupaikat
ja päädyssä on kenraali Hjalmar Siilasvuon sanat: “Moni urhea soturi lunasti
sydänverellään.
men kirkosta. Siellä on paitsi museo
myös valtava talvisodan monumentti.
Kolmen hehtaarin alueella on 17 000
kivenlohkaretta, jotka symboloivat
Suomussalmen taisteluissa kaatuneita
sotilaita. Heistä suomalaisia oli noin
800. Henkensä menettäneiden neuvostosotilaiden lukumäärää ei tiedä
tarkasti kukaan. Arvioidaan heitä
olleen noin 22 000.
Monumentin keskellä on muistomerkki “Avara syli “. Siinä on 105
vaskikelloa, yksi jokaista talvisodan
päivää kohti. Kellot soivat, kun tuuli
käy.
Raatteen tien varrella on kaikkiaan
kymmenkunta erilaista talvisodan
taisteluihin liittyvää muistomerkkiä.
Useimmat muistomerkeistä ovat
suomalaisten pystyttämiä, toiset taas
venäläisten ja osa suomalais-venäläisen yhteistyön tuloksena syntyneitä.
Venäläiset tuntevat kasvavaa kiinnostusta isoisiensä kohtalosta Suomen
rintamilla.

Raatteen tien varressa olevan kaatuneiden neuvostosotilaiden muistomerkissä lukee suomeksi ja venäjäksi
”Isänmaan pojille – sureva Venäjä”.

Raatteen tiellä tuhoutui ukrainalainen
44. divisioona käytännössä viimeiseen
mieheen. Heidän muistomerkkinsä on
paikalla, jolla sijaitsi taistelujen aikana
divisioonan komentokorsu.

Muistomerkit

Kilometrin päässä Raatteenportista
itään olevasta kaatuneiden venäläisten muistomerkistä suurlähettiläs
Rene Nyberg kertoo muistelmakirjassaan ”Patriarkkoja ja oligarkkeja”.
Patsaan vihki Moskovan ja koko
Venäjän patriarkka Aleksi II 19.syyskuuta 1994. Patriarkka sanoi puheessaan: ”silloiset maani laittomat
johtajat nostivat miekan Suomea
vastaan aiheuttaen sen kansalle syviä
haavoja”. Venäjän suurlähettiläs Juri
Derjabin oli läsnä muistomerkin paljastustilaisuudessa. Nyberg kirjoittaa,
että Derjabin lainaa muistelmissaan
runoilija Alekandr Tvardovskin ilmaisua ”maineeton” kirjoittaessaan
talvisodasta.
Nyberg toteaa, että ristiin nojaava
sureva äiti poikkeaa kaikin tavoin
neuvostomuistomerkeistä: Se on
myös ensimmäinen kaatuneille neuvostosotilaille Suomessa pystytetty
muistomerkki. Tässä Nyberg hieman erehtyy, Kuhmon Saunajärven
Luelahdessa olevan kaatuneiden
neuvostosotilaiden muistokiven pystytti Suomi-Neuvostoliitto Seura jo
6.9.1970.
Raatteen tien patsas on Neuvostoliiton erään huomattavimman kuvanveistäjän Oleg Komovin käsialaa.
Patsaassa sureva nainen nojaa ristiin.
Jalustan teksti ”Isänmaan pojille –
sureva Venäjä” on sekä suomeksi että
venäjäksi.

Venäläisten laskemat muoviset
seppeleet ja kukat kestävät
Patriarkka oli käynyt Suomussalmella ja Raatteessa myös toisen kerran.
Nybergin mukaan hän ihmetellyt,
että venäläisten kaatuneiden muistomerkillä oli vähintään yhtä paljon
kävijöitä ja kukkia, kuin talvisodan
päämuistomerkillä, Alvar Aallon
Liekki-patsaalla.
Patriarkan havaintoa voi selittää
kahdella tekijällä. Liekki-patsas sijaitsee lähellä Suomussalmen kirkonkylää 16 kilometrin päässä Raatteenportista, jonka läheisyyteen turistiliikenne keskittyy ja missä sijaitsee myös
venäläisten muistomerkki. Ja kukkien
määrälle onkin sitten arkisempikin

Kuhmossa Saunajärven itäpäässä on
talvisodan taisteluissa kaatuneiden
muistomerkkiä peittää erikoinen
ortodoksisen kirkon muotoinen
lasikoppi. Ristin vieressä on kaksi
venäläisten harrastamaan muovista
seppelettä.

selitys. Venäläisten muistomerkeille
laskemat kukkaset ja seppeleet ovat
muovia, mikä herättää suomalaisessa
sekavia tunteita. Muovikukat pysyvät
paikallaan pitempään kuin suomalaisten harrastamat luonnonkukat.
Kun viimeksi kävin katsastamassa
Liekki-patsasta, oli sen ympäristö
varsin kehnossa kunnossa. Pistin
sähköpostilla palautetta Suomussalmen kunnalle. Toivottavasti panivat
paikat kuntoon, minkä silloin minulle
lupasivat.
Toinen Raatteen tien neuvostosotilaiden muistomerkki on omistettu
ukrainalaisen 44. divisioonan kaatuneille. Muistomerkki on pystytetty
vuodenvaihteessa 1939-40 käytännössä viimeiseen mieheen kaatuneen
divisioonan komentokorsun paikalle
pari kilometriä Raatteenportista länteen.
Ukrainalaisten kohtalo oli kolkko.
Heiltä puuttui talvivaatteet ja lämmitettävät teltat, joissa suomalaiset
pysyivät lämmössä. Se merkitsi tuhansille ukrainalaisille kuoliaaksi
paleltumista
“Ukraina rukoilee kaatuneitten
sielujen puolesta” -muistomerkin
yläosa on harmaasta graniitista tehty

Kuhmossa kaatuneille neuvostosotilaille pystytettiin uusin muistomerkki
toukokuussa 2019. Arkangelin alueen
kuvernööri Igor Orlov on laskenut
monumentille seppeleen. Kuva Hilkka
Komulainen
jääpeitteisen kallion muotoinen jalusta, joka symboloi Suomen ilmaston
ankaruutta. Kalliossa on syvennys ja
ukrainalaisella ornamentilla koristeltu
kaariholvi, joka muistuttaa ulkonäöltään kyläkappelia. Holvin reunaa
kiertää teksti: “Miekat taotaan auroiksi. Yksikään kansa ei kohota miekkaa
toista vastaan.” Syvennyksestä nousee
Jumalan Äiti, jonka käsissä on heisipuun tertuilla koristettu Ukrainaa
symboloiva peite, jonka hän levittää
suomalaisten ja neuvostoliittolaisten
haudoille.
Ukrainalaisten elokuussa 2008
pystyttämän muistomerkin on suunnitellut ukrainalainen Vitaliy Rozhik.
Muistomerkin paljasti Ukrainan suurlähettiläs Ihor Podoliev.
Kun Raatteen tie oli tammikuuhun
1940 mennessä saatu puhdistettua,
siirtyivät silloin eversti Hjalmar Siilasvuon johtamat joukot 100 kilometriä
etelään, missä suomalaiset joukot
olivat sodan alkupäivinä pysäyttäneet
rajan yli tunkeutuneen neuvostodivisioonan. Se oli saarrettu 30 kilometrin
Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Jatkuu edelliseltä sivulta.
pituisena ruuhkana Kuhmon kirkonkylän eteläpuoliselle maantielle.

Isän komppanian hyökkäysura
löytyi
Olen käynyt kolme kertaa Kuhmossa
katsomassa isäni johtaman Turtolan
miesten komppanian taistelupaikkoja. Neuvostojoukot olivat helmikuussa 1940 parin kuukauden aikana
ehtineet linnoittautua paikoilleen. Ja
kävi niin, että hyökkääjästä tuli puolustaja ja puolustajasta hyökkääjä.
Neuvostojoukot oli puristettu motteihin. Niiden laukaisu oli vaikeaa, sillä
varsinkin alkuvaiheessa suomalaisilla
ei juuri ollut raskasta tulta käytettävissään. Isäni komppania hyökkäsi
ainakin kaksi kertaa Saunajärven ja
Alasenjärven välille jäänyttä mottia
vastaan. Löysimme sotapäiväkirjan
avulla reitin, mitä pitkin komppania
oli hyökännyt.
Suunnilleen sillä kohtaa, missä
Turtolan miesten komppania turhaan
yrittivät tunkeutua ”Kannas”-nimen
saaneeseen mottiin, on nyt Kuhmon
taisteluissa kaatuneiden neuvostosotilaiden muistomerkki. Kauniissa rantamaisemassa Niskankosken suun kohdalla Saunajärven rannassa kohoaa
varsin venäläistyylinne rakennelma.
Kuhmon kaupungin ja Venäjän kulttuuriministeriön 1997 pystyttämä
muistomerkki oli alun perin yksinkertainen marmorista ja graniitista tehty
risti. Pari vuotta myöhemmin siihen
lisättiin aika erikoinen lasinen katos.
Kannaksen motti on tammi-helmikuussa yhtä kova pähkinä kuin
muutamat muutkin Kuhmon motit.
Yritimme etsiä reittiä, missä Turtolan
miesten komppania oli hyökännyt
vaihteeksi lännestä kohti mottia.
Maastosta ei löytynyt mitään jälkiä
taistelusta. Väärästä paikasta etsim-
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Tupakointi pelasti luutnantin hengen
Luutnantti Viljo Knuutin kaatoi Suomussalmen kirkonkylää 15.12.
1939 vallattaessa kranaatinsirpale, joka sattui rintaan vasemmalle
puolelle. Mutta mies jäi henkiin, vaikka sirpale selvästi sydäntä etsikin.
JSP:lla sitten huomattiin, mikä luutnantin hengen pelasti. Se oli asetakin rintataskussa ollut metallinen savukerasia. Sirpale oli rasian lävistäessään menettänyt tappavan voimansa.
Vaikka tupakointi onkin terveydelle haitallista, pelasti se joulukuussa
1939 luutnantin hengen. Eli jos isä ei olisi tupakoinut, ei tätäkään
juttua olisi kirjoitettu.

Tämä savukekotelo pelasti
luutnantti Viljo Knuutin
hengen. Kotelon reiät tehnyt
sirpale kotelon vieressä.
Kuva Heikki Knuuti

me, sillä mukana ollut metallinpaljastaja oli hiljaa, kun toisen hyökkäyksen uralta laite löysi kovasti hylsyjä,
kranaatinsirpaleita ja muuta sodan romua. Isän talvisota päättyi kuitenkin
tähän hyökkäykseen 8. helmikuuta
1940, kun luoti osui luutnantin olkavarteen. Ja mottikin kesti talvisodan
loppuun asti.
Kuhmon tien varressa on kaikkiaan
kymmenkunta taistelujen ja kaatuneiden muistomerkkiä. Suurin osa on
luonnollisesti pystytetty suomalaisille sotilaille. Jo ennen Niskakosken
rantaan pystytettyä lasilla katettua
ristiä oli Saunajärven länsipäähän
Suomi-Neuvostoliitto-seura hankkinut muistokiven ja laatan kaatuneille
neuvostosotilaille.
Venäläiset osoittavat edelleen
kasvavaa kiinnostusta talvisodassa

taistelleita isoisiään kohtaan. Niinpä
Saunajärven mottialueelle paljastettiin viime toukokuussa uusi muistomerkki kaatuneille neuvostosotilaille.
Löytövaaran Paloahon betonista ja
metallista valmistetussa monumentissa näkyy Suomen itäraja vuonna
1939. Monumentissa on suomeksi ja
venäjäksi teksti: Arkangelissa vuonna
1939 perustetun 9. Hiihtopataljoonan
sotilaiden muistolle. Muistomerkin
pystytti Venäjän sotahistoriallinen
seura Pohjois-Venäjän sotahistoriasäätiön ja Kuhmon kaupungin
tuella.
Teksti: Jukka Knuuti
Kuvat: Suomussalmen kaupunki,
Kuhmon kaupunki

Kirjallisuutta

Reunavaltiopolitiikkaa ja globalisaatiota

Farvid 47/2019
Historian ja arkeologian
tutkimuksen aikakauskirja. Journal
for Historical Archaeological
Studies.
168 sivua, Pohjois-Suomen
Historiallinen Yhdistys r.y. 2019

Uuden Faravid-aikakauskirjan kahdeksasta artikkelista, katsauksesta ja
tutkijan omasta kommentista aiempaan
artikkeliin nousee esille 1920-luvun
reunavaltiopolitiikkaa käsittelevä, Kari
Aleniuksen kirjoittama Suomen ja Romanian suhteita vuosina 1920- 1923
kuvaava Alkuinnostuksesta pettymykseen. Hyvin alkanut diplomaattinen
yhteistyö päättyi molemminpuolisesti
resurssien puutteeseen, yhteisten intressien puutteeseen ja varovaisuuteen.
Neuvosto-Venäjän kokivat molemmat
uhkana, Suomi Itä-Karjalan ja Romania
Bessarabian vuoksi. Jälkimmäisen vuoksi Romania ei uskaltanut tukea Suomea
Itä-Karjalan kysymyksessä. Molempein
maiden, toistensa pääkaupungeissa sijainneet lähetystöt lakkautettiin.
Olavi K. Fältin katsaus Globalisaatio haaste ihmiskunnalle käsittelee

globalisaatiota aina historian hämäristä nykypäiviin ja tulevaisuuteenkin.
Globalisaatio on jatkuvaa keskinäisen
yhteyden ja riippuvuuden lisääntymistä.
Jo 1400-luvulla näytti siltä, että globalisaation kärjessä olivat kiinalaiset ja islamilaiset kansat. Kiina jättäytyi tuolloin
tarkoituksella globalisaatiokehityksen
ulkopuolelle ja islamin leviäminen
Eurooppaan estettiin. Mikä on tilanne
Kiinan ja islamin suhteen nyt?
Onko Faravidin ilmestymistahti kahdesti vuodesta liian tiheä? Kirja on
luonnollisesti ohentunut ja artikkeleiden
aihepiiri supistunut, vaikka on edelleen
melko monipuolinen.
Pasi Pulju

Kun Dresden pommitettiin soraläjäksi

Dresden 1945; Täystuho
Sinclair McKay

437 sivua, Minerva 2020
Dresdenin pommitus helmikuussa 1945
on jäänyt historiaan Saksan kaupunkien

toisessa maailmansodassa pommituksien symbolina. Se ei kuitenkaan ollut
arviolta 25 000 ihmisuhreineen tuhoisin
(Hampuri 1943 noin 35 000 kuollutta)
eikä tuhotun rakennuskannan (Pforzheim 1945 83 prosenttia).
McKayn kirja kumoaa vuosien takaisia väitteitä mm. kuolonuhrien määrissä (jopa 200 000), joskin 25 000 on
kauhean paljon. Tai ettei kaupungissa
olisi ollut sotatarviketeollisuutta. Tehtaat, jotka olivat tuottaneet kameroista
tai ompelukoneita, oli muutettu tekemään pommitähtäimiä ja kranaattien
sytyttimiä.
Sota ei ollut liittoutuneiden kannalta
suinkaan lopussa. McKay muistuttaa,
että Saksa oli ottanut käyttöön ihmeaseensa V-1 risteily- ja V-2 ballistiset

ohjuksen ja tappanut niillä tuhansia
siviilejä Lontoossa.
Kirjasta vain neljännes kertoo itse
pommituksesta alun keskittyessä mm
Dresdenin kulttuuriin ja juutalaisten
vainoon. Ja lopussa ehditään kuvata
myös DDR:n ajan ankeus.
Tietokirjalta voisi odottaa hiukan numerotietoja niin pommitusoperaatiosta
kuin tuhoistakin ja muuta sellaisia, tilastoista puhumattakaan.
Dresdenin tuhosta on viime vuosinakin ilmestynyt useita uusia Dresdenin
tuhoa kuvaavia kirjoja. McKayn kirja
ole niistä paras, mutta ainoa joka on
käännetty suomeksi.
Jukka Knuuti
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Kuusenhavu

Kuusenhavun tie Suomen
sotilasheraldiikkaan
Aluksi havu oli lakissa, sitten kauluslaatoissa, lipuissa jne.
Kuusenhavusymboli on kuulunut
suomalaiseen sotilasheraldiikkaan
koko itsenäisyyden ajan ja se näkyy
edelleenkin hämmästyttävän monissa
sotilasmerkeissä.
Kuusenhavu tuli heraldiikkaan hyvin käytännöllistä tietä. Kun valkoinen armeija valmistautui valtaamaan
punaisten hallussa olleen Tampereen
pääsiäisen aikaan vuonna 1918, tarvittiin sotilaille omataistelijatunnus.
Pääosin siviilipuvuissa käytävässä sodassa tunnus olikin erityisen
tarpeellinen. Punainen tai vakoinen
käsivarsinauha toki yleensä kertoi,
kummallako puolla taistelija soti,
mutta käsivarsinauha oli helppo tiukan paikan tullen vaihtaa tai poistaa.
Valkoisten joukkojen omataistelijatunnukseksi valittiin kuusenhavu ja
ainakin käytännöllisyys puolsi valintaa. Kuusia oli ympäriinsä keväisessä metsässä. Kuusenhavu löysi pian
tiensä Tampereelta suomalaiseen sotilasheraldiikkaan, ensiksi valkoisen
puolen asevelimerkkeihin.

Kuusenhavu lakkiin ja taskuun
Ohjeeksi annettiin, että havunoksa
pitää laittaa lakin lisäksi myös taskuun. Taskuhavulle yhtenä käytännöllisenä selityksenä on, että henkilöön
käyvän tarkastuksen yhteydessä havu
todisti, että omia ollaan vaikka havua
ei lakista löytynytkään. Lakkihavu
saattoi helposti taistelun tiimellyksessä pudota.
Myös viime sodissamme oli joskus
tarvetta omataistelijatunnukselle erityisesti pimeässä käytävään lähitaisteluun valmistauduttaessa. Tunnuksena
olen valokuvissa nähnyt ainakin valkean nauhan asepuvun rintataskun
päällä.
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Kirjoittaja, Seppo Simola tutkii,
kerää ja tallettaa kokoelmaansa
suomalaista sotilasperinnettä,
erityisesti kauluslaattoja ja muita
arvomerkkejä. Tästä aiheesta hän
on kirjoittanut lukuisia artikkeleja.
Simola kirjoittaa myös kirja-arvosteluja sekä lähinnä sotahistoriaa
ja poliittista historiaa käsitteleviä
artikkeleita erityisesti sotilasalan
lehtiin.

Kauluslaattojen kulmahavut
Kauluslaatat otettiin Suomessa käyttöön puvun m/36 myötä, ja aluksi
vain kenraaleilla oli havunoksat
kauluslaatan kulmissa. Kenraalien
kauluksien etuosassa oli jo puvussa
m/18 aselajivärisellä pohjalla havunoksaompeleet, joiden päälle kiinnitettiin arvomerkit
Kuusenhavut tulivat kaikkien upseerien laattojen kulmiin jo kolme
vuotta puvun m/36 käyttöön oton
jälkeen, kun tehtiin seuraava kauluslaattauudistus. Talvisodasta alkaen
upseerien kauluslaatat ovat olleet
käytännössä nykyistä mallia vähäisin

koko- ja muotomuutoksin. Eniten
ovat muuttuneet laattojen taustamateriaalit.
Aliupseereille havut laatan kulmiin
tulivat vasta vuonna 1974 kun kantaaliupseereista tuli toimiupseereita.
Tuolloin enää miehistö sekä varusmiesaliupseerit jäivät ilman kulmahavuja. Välillä kulmahavuttomat laatat
olivat myös reservin aliupseereilla.
Nykyisin jopa reservin alikersantin
kauluslaattaan kuuluvat kulmahavut.
Varusmiehillä ei kauluslaatallisia
pukuja tosin ole enää kuin harvoissa
poikkeustapauksissa.
Erikoisupseereiden, sotilasvirkamiesten ja upseerikokelaiden kauluslaatoissa ei kulmahavuja ole, koska
arvomerkit alkavat jo laatan etureunasta. Kulmahavuja ei ole myöskään
sotilaspapeilla. Heidän kauluslaattaristiään reunustava seppele koostuu
selostuksen mukaan palmunlehvistä
vaikka äkkiä vilkaisten lehvät kuusenhavuista kävisivätkin.
Sotatuomareiden kauluslaattojen
arvomerkki muodostui oikeuden
vaaka-miekka -symbolista, jota reunustivat havunoksat. Sotatuomareita ei sotilasarvojärjestelmässämme
enää ole.

Kuusenhavu lakkimerkissä
Jatkosodan jälkeen otettiin käyttöön lippalakki m/49 eli edelleenkin käytössä oleva ns. koppalakki.
Lakkimerkin aselajiväristä pohjaa
reunustaa päältä avoin kuusenhavuseppele. Kanta-aliupseerit käyttivät
aluksi merkin matalampaa versiota,
mutta kanta-aliupseerien muuttuminen toimiupseereiksi toi heidänkin
lakkeihinsa upseerien lakkimerkin.
Sama lakkimerkki on käytössä myös

Kuusenhavu

Suojeluskunnan tunnuksissa oli havu.
Tässä Viipurin suojeluskunnan hihamerkki.

turkislakissa m/39 sekä juhlapuvun
m/87 päähineissä.
Meri- ja ilmavoimissa otettiin nykyisen kaltainen upseerien lakkimerkki käyttöön jo vuoden 1920 virkapukumääräyksissä. 1930-luvun alussa
matala havuseppele tuli merivoimien
kadettien ja erikoismestareiden lakkimerkkiin. Merivoimien lakkimerkissä
on havuseppeleen lisäksi ankkuri ja
ilmavoimilla kotka.
Tiedossani ei ole, mistä kuusenhavu Puolustusvoimien lakkimerkin
teemaksi tarkalleen ottaen tuli, mutta
periytyminen Tampereen keväästä
1918 olisi looginen johtopäätös.
Varhaisimpia heraldiikkaan liittyviä
päätöksiä ei arkistoista tahdo löytyä.

Joukko-osastotunnusten ja
-lippujen havut

Sissien koulutushaarahihamerkki on
havu.

Vapaussoturien huoltosäätiön tunnuksena on kolme havua.

Aliupseerikoulun ”hikiristin” haltijoita
on Suomessa yli 100 000. Moniko on
huomannut, että ristissä on havukuvio.

Muutamissa joukko-osastotunnuksissakin erottuu kuusenhavu, selvimmin Utin jääkärirykmentin merkissä.
Vuonna 2003 lakkautetun KeskiSuomen rykmentin tunnuksen kuvaaihe, soidinmetso, on havuseppeleen
ympäröimä. Vaakunaselityksessä ei
tarkemmin määritellä, onko se kuusen- vai männynhavu.
Männynhavuksi sen sijaan määritellään vuonna 1992 Keski-Suomen
rykmenttiin liitetyn Keski-Suomen
pioneeripataljoonan joukko-osastotunnuksen havu. Huomattavasti
havuja useammin joukko-osastotunnuksissa näkee laakeriseppeleitä.
Rajavartiolaitoksen symbolistakin
löytyy havunoksa karhunpään ja miekan välistä. Rajakoulun kurssimerkin
karhunpää on puolestaan ympäröity
havuseppeleellä.
Havunoksatunnusta tapaa myös
sotaväen lipuissa kuten perinnekäyttöön siirtyneissä Taistelukoulun
ja Kanta-aliupseerikoulun lipuissa.
Lippujen seppele- tai oksakuvioissa
näkee myös voittajaa symboloivaa
laakeriseppelettä sekä urheutta kuvaavaa tammenlehvää.
Havusymboli esiintyy myös joissakin joukko-osastoristeissä kuten
Päällystöopiston sekä Keski-Suomen
rykmentin ristissä.

Kuusenhavu aliupseerien
kurssimerkeissä
Kuusenhavutunnus on kuulunut erityisesti kanta-aliupseereiden – myöhempien toimi- ja opistoupseerien
– kurssimerkkeihin. Perusteena tälle
on, että vapaussodan aikaista Vöyrin
kurssia pidetään itsenäisen Suomen
kanta-aliupseerikoulutuksen alkuna.
Kuusenhavu löytyy tietysti Vöyrin
kurssin merkistä, mutta kuusenhavuteema toistuu Kanta-aliupseerikoulun
peruskurssin, Päällystöopiston sekä
opistoupseerien perus- ja jatkokurssin
merkeissä, eli Vöyrin perinne jatkui
läpi koko kanta-aliupseerikoulutuksen kehityskaaren.
Kanta-aliupseeristo perustettiin
Puolustusvoimiin uudelleen viime
vuosikymmenellä ja kuusenhavuperinne jatkuu myös nykyisen kanta-aliupseeriston kurssimerkeissä. Kurssimerkkejä on kolmelle koulutusasteelle ja niiden kaikkien kuva-aiheessa
toistuvat leijona ja kuusenhavut.
Harva reservialiupseeri lienee katsonut kurssimerkkiään niin tarkoin,
että on huomannut myös siinä olevat
kuusenhavusymbolit, mutta myös reservialiupseeriperinteessä kertautuu
Vöyrin sotakoulun symboliikka.
Kanta-aliupseeriksi ja myöhemmin
toimi- ja opistoupseeriksi opiskelevilla kauluslaatan arvomerkkikin oli
havuaiheinen, toimiupseerioppilailla
kaikkein selvimmin, kun arvomerkki
sinällään oli kuusenhavu.

Havuja myös upseereilla
Upseeripuolella kuusenhavu on
esiupseerikurssin merkin reunakoristeena. Upseerin peruskurssin vuosina 1946–49 käytössä ollut merkki
muistuttaa esiupseerikurssin merkkiä.
Leijona on ympäröity havunoksien
lisäksi ruusukkeilla.
Monien erikoisupseerikurssien
merkissä on kuusenhavusymboli. Se
löytyy ainakin musiikkiupseerikurssin, talouspäällikkökurssin, insinööriupseerikurssin ja sotilaspappien kursJatkuu seuraavalle sivulle.
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Kuusenhavu

Jatkuu edelliseltä sivulta.
simerkistä sekä sotilaskapellimestarin
täydennyskoulutusmerkistä. Joskus
havukuviot ovat pitkälle tyyliteltyjä,
mutta harjaantunut ja perinteet tunteva silmä ne kyllä havuiksi tunnistaa.

Varusmiesten ja veteraanien
havut
Varusmiesten kunto- ja suoritusmerkkien reunakoristeissa vuorottelevat
heraldinen ruusuke ja kuusenhavu.
Viimeksi mainittu ei tosin kovin helposti erotu paitsi radioviestittäjän
merkistä ja ampumamerkistä.
Yhteen varusmiesten koulutushaaramerkkiinkin havu on päässyt.
Sissin tunnuksena on havunoksa. Se
todennäköisesti symboloi sissin peruselementtiä metsää eikä Tampereen
taistelua keväällä 1918.
Havutunnus esiintyy myös joissakin
talvi- ja jatkosodan muistoristeissä
kuten Ratsuväkiprikaatin ristissä,
Pohjois-Vienan ristissä sekä hyvin
harvinaisessa Prikaati Kuussaaren
ristissä. Ennen toista maailmansotaa
otettiin käyttöön Heimosotaristi, jossa
siinäkin on havuteema.

Kuusenhavu suojeluskuntien
merkeissä
Suojeluskuntien hihakilven S-symbolin päällä oli kolme havunoksaa
ja myös suojeluskuntien kurssi- ja
suoritusmerkeissä havunoksasymboli oli lähes poikkeuksetta jossakin
muodossa.
Suojeluskuntaupseerin kaulukseen
kuului puvussa m/27 messinkinen käpy ja kuusenoksa ilman kauluslaattaa.
Kauluslaatassa kävyllistä kuusenoksaa käytettiin puvussa m/36.
Suojeluskuntalaiset käyttivät metallista kuusenhavutunnusta tai oikeaa
kuusenhavua lakin vasemmalla sivulla juhla- ja paraatipuvun yhteydessä
vuodesta 1921 alkaen.
Merisuojeluskunnan upseerin kokardi muistutti huomattavassa määrin
nykyistä merivoimien lakkimerkkiä
havunoksareunuksineen ja venepäällikön kokardi muistutti vuonna 1974
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Tässä sikermässä näkyy hyvin kauluslaatan havukuvio. Siinä on rannikkotykistön
vänrikki, pioneeri-everstiluutnantti, ilmavoimien majuri, musiikkikapteeni ja
prikaatikenraali. Lisäksi kuvassa on mm. joukko-osastotunnuksia sekä kaksi
siviiliinlähtökravattia.

käytöstä poistunutta aliupseerien
lakkimerkkiä.
Sotilaspoikien kankaisessa käsivarsikilvessä oli leijonatunnuksen alapuolella kuusenhavutunnus. Samaa
merkkiä käytetään yhä sotilaspoikien
perinnetyössä.

Kuusenhavu hakaristin
korvaajana
Suomessakin monissa yhteyksissä
vuosisatojen ajan esiintynyt koristeaihe hakaristi kärsi siitä, että sen
omaksui tunnuksekseen Saksan
Kansallissosialistinen Työväenpuolue
maailmansotien välisessä Saksassa.
Suomen Valkoisen Ruusun suurristin
ketjun hakaristikuvion poistamiselle tuli niin kova poliittinen paine
1960-luvun alussa, että perinteinen
hakaristiaihe korvattiin vuonna 1963
kuusenhavusymbolilla. Sen vaihtoehtona oli tarjolla hannunvaakunaornamentti.
Hakaristillisen version ehti kuitenkin saada muiden muassa neuvostoliittolainen marsalkka Kliment
Vorosilov. Hakaristillisen version sai

Merivoimien upseerin lakkimerkissä
on havuseppeleen lisäksi ankkuri ja
ilmavoimilla kotka.
myös Ranskan presidentti Charles de
Gaulle. Hänen suhtautumisestaan
ketjun hakaristisymboliin on ristiriitaista tietoa, mutta presidentti Urho
Kekkosen vuoden 1962 valtiovierailu
Ranskaan ja SVR:n suurristin antaminen tuolloin de Gaullelle saattoi
olla yksi aihe miettiä uusi koristeaihe
ketjuun.
Myös eräisiin toteutumatta jääneisiin kunniamerkkeihin on kaavailtu
havunoksa-aihetta koristeeksi. Akseli
Gallen-Kallela suunnitteli vuonna
1928 Kalevan Miekan ritarikunnalle
kunniamerkkejä ja niissä yhtenä koristeaiheena olisi ollut kuusenhavu.

Kuusenhavu

Uuden ritarikunnan perustaminen
kaatui poliittiseen kärhämöintiin eikä
se toteutunut myöskään 1970-luvulla, jolloin suunnitelma herätettiin
henkiin Kalevan Miekkaritarikunnan
nimellä. Kunniamerkkejä olisi annettu 1970-luvulla erityisesti maanpuolustusansioista, koska tuolloin ei
Vapaudenristin ritarikunnan merkkejä annettu.

pyritty mahdollisuuksien mukaan saattamaan kotipitäjän multiin. Kaatuneita
kuljettavat rautatievaunut oli sotaaikana tapana merkitä kuusenhavuilla.
Menneinä vuosikymmeninä siviilivainajankin viimeinen matka siunauskappelilta hautaan – tai ainakin
matkan viimeiset metrit – oli tapana
havuttaa. Erään selityksen mukaan
suomen kielen kielikuva olla hakoteillä tulee juuri tavasta merkitä hautaan johtava tie.

Havutunnus vapaussodan
perinnetyössä
Koska havunoksatunnus otettiin valkoisella puolella käyttöön vapaussodan aikana, on luonnollista, että se
siirtyi myös vapaussodan perinnetyöhön. Nykyisin havunoksasymbolia
näkee useimmin Sinisessä ristissä,
joka otettiin käyttöön aluksi miekallisena itsenäisyytemme 50-vuotisjuhlavuonna 1967.
Miekallisena ristin saattoivat aluksi saada aktivistit, jääkärit, vapaus-

Havuja kerrakseen. Rajakenraali Matti
Autiolla oli havuja niin Rajavartio
laitoksen tunnuksessa kuin kaulus
laatan kulmassa.

sotaan osallistuneet, heimosoturit,
suojeluskuntalaiset ja lotat sekä
ennen vuotta 1945 sotilaskotityössä
mukana olleet. Nykyään annettava
Sininen risti on varustettu havunoksatunnuksella.
Havuaihe esiintyy monessa sellaisessakin merkissä, tunnuksessa
tai lipussa, jota tässä artikkelissa ei
mainita.

Kuusenhavu kuoleman
symbolina
Taistelukoulun lipun kulmia koristavat
havukuviot.

TEKSTI: Seppo Simola
Teksti on julkaistu aiemmin Kylkiraudan numerossa 3/2018.
Lähteitä:
Aarniaho Pekka: Kaluunat ja rähinäremmit – Itsenäisen Suomen virkapuvut ja arvomerkit 1918–1945
(1996)
Matikkala Antti: Suomen Valkoisen
Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat (2017)
Mattila Jukka I.: Vapaussodan muistomitalit (2001)
Palokangas Marko: Suomen Puolustusvoimien joukko-osastoperinteet
(2008)
Roudasmaa Stig: Suojeluskuntajärjestön puvut 1918–1944 (2002)
Sulamaa Kaarle: Aliupseeriliiton historia 1965–2015 (2015)
Tiainen Jani: Suomen kunniamerkit
(2010)
Puolustusvoimat ennen ja nyt -sarja
Sotilas- ja virkapukuohjesääntö 2000

Kuusenhavu on symboloinut myös
kuolemaa. Suomen sankarivainajat on

Jäsenten sähköpostiosoitteita pyydetään
Perinneyhdistys on ottanut käyttöön uuden jäsenrekisterin. Uusi rekisteri on nykyaikainen ja monipuolinen työkalu,
joka mahdollistaa jäsenten paremman ja tehokkaamman palvelemisen mahdollistaen mm. tiedotteiden lähettämisen
jäsenten sähköpostiin. Jotta rekisteristä saataisiin paras hyöty ja sen tarjoamat työkalut laajasti käyttöön pyydetään
jäsenistöä lähettämään kansliaan tiedot käytössään olevasta sähköpostiosoitteesta.
Tiedot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kanslia@jp27.fi, viestin yhteydessä olisi hyvä olla sähköpostiosoitteen lisäksi koko nimi ja osoite, jotta sähköpostitieto saadaan kohdennettua oikein.
Jäsenten antamat sähköpostiosoitteet tulevat yksinomaan perinneyhdistyksen omaan käyttöön eikä niitä luovuteta
ulkopuolisille tahoille.
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Osastot • Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen osaston
jäsenmäärä on kasvu-uralla
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osastossa
on haikailtu jo jonkin aikaa niin jäsenmäärän kasvun kuin jäsenkunnan
keski-iänkin alenemisen perään.
Viime vuosi osoitti ilahduttavasti, että
käänne toivottuun suuntaan otti oikein ilahduttavat ensiaskeleet: viime
vuoden lopussa jäsenmäärä oli 137
henkilöjäsentä, kun vuotta aiemmin
vastaava luku oli 127 henkeä.
Asiaan on sikälikin kiinnitetty
huomiota, että viime syksynä Turuin
upseerikerholla pidettiin 50 reserviupseerille ja Rannikkolaivaston
varusmiehelle jääkäriseminaari, jossa esitelmöivät m.m. Sami Sihvo ja
Pertti Laatikainen. Kyse oli samalla
rekrytointitilaisuudesta, joka tosin
tuotti välittömästi vain kaksi uutta jäsentä. Varsinais-Suomessa on nuoria
reserviläisiä kiinnostanut aika hyvin
yhteistyö saksalaisten reserviläisten
kanssa mm. Saksassa Hohenlockstedtissa Finnentagin yhteydessä.
Varsinais-Suomen osasto käy myös
palkitsemisessa kotiutuvia reserviläisiä niin Porin prikaatissa kuin Rannikkolaivastossakin Turun Pansiossa.
Kotiuttamisjuhlat ovat yksi kontaktipinta nuoriin, joille näin voidaan
kahdesti vuodessa antaa ainakin
lyhyt rautaisannos jääkäriliikkeen
korvaamattomasta merkityksestä Suomen vaikeassa itsenäisyysprosessissa.
Osasto lahjoitti Rannikkolaivastolle
kymmenen ”Jääkärien testamentti”
-taulua.

Yhteistyötä toisten järjestöjen
kanssa
Tietoa jääkäriliikkeestä saadaan lisättyä Varsinais-Suomessa nyt myös eri
perinneyhdistysten välillä; JP:27:n
lisäksi kokoontuu väkeä esitelmätilaisuuksiin myös Vapaussodan pe-
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Perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osaston kevätkokouksessa on runsas
osanotto, kuten paikallisiin tapoihin kuuluu.

rinneyhdistyksen Varsinais-Suomen
osastosta, Varsinais-Suomen Lotta
Svärd- sekä Suojeluskuntien perinneyhdistyksestä ja sotilaspoikakillasta. Näin on saatu kerralla kokoon
satakunta kuulijaa. Turun yliopiston
poliittisen historian professori Vesa
Vares esitelmöi aiheesta ”Viileä veljeys Suomen ja Saksan välillä 19181939”, tohtori Touko Perko aiheesta
”Saksalaiset Suomessa 1918” sekä
reservin eversti Saksan puolustusvoimissa suomalaissaksalaisen jääkäriperinteen yhdysmies Mark Aretz
esitelmöi ”Rautarististä vuodesta
1813 alkaen”.
Viime vuoden vuosikertomuksesta
selvisi, että osasto on ahkeroinut perinneasioissa ihan kiitettävästi. Jääkärihautoja on hoidettu ja pidetty huolta niiden jääkärimerkeistä. Yhtenä
kunniatehtävänä on jääkärimarssin
sanoittajan Heikki Nurmion haudan
hoito Raisiossa ja merkkipäivinä ku-

ten 25. helmikuuta seppeleenlasku
Nurmion Turussa sijaitsevalle muistomerkille.
Varsinais-Suomen osaston kevätkokous kokosi nelisenkymmentä henkeä Heikkilän sotilaskotiin. Joukko sai
kuulla, että osaston talous on hyvällä
tolalla; viime vuoden tilinpäätös soittaa 1631 euron ylijäämää. Osastolla
on hyvänä pesämunana yli 52 000
euroa. Se on perua vuonna 1996
saadusta Maikki Lehtiön testamentista
vuodelta 1996.
Varsinais-Suomen osaston puheenjohtaja Kyösti Vuontela johdatti kokousväen lopuksi laajaan ja erityisen
mielenkiintoiseen ja tunnelmalliseenkin esitelmään, jossa hän selvitti niin
sanoin kuin valokuvienkin ja videoiden avulla jääkäriliikkeen historiaa.
TEKSTI: Kari Nummila
KUVA: Ilkka Uotila
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Pieni historian tapahtumien kertaus
JP27:n perinneyhdistyksen VarsinaisSuomen osaston kevätkokouksessa
puhetta johtanut Tapani Havia kertoi, että hän joutuu toisinaan vähän
kummastelemaan joidenkin historiankirjojen tekstejä esim. uusimpien
heimosotajulkaisujen kohdalla.
Antti Airila kiinnitti huomiota julkisuudessa äskettäin esiintyneeseen
tutkijan väitteeseen siitä, että ”Tammisunnuntain vietto on muka Suomessa yksi äärioikeistolainen asia”.
Edellä mainitut asiat eivät ole
sinänsä mitään uutta. Esimerkiksi
vuonna 2018 julkisuudessa puhuttiin
lähinnä vain vankileireistä. Kansanomaisesti puhuttiin punakapinasta lähinnä vain sisällissodasta tai vuoden
1918 sodasta. Mm. kansanedustaja
Erkki Tuomioja esitti nimeksi sisällissotaa, jota hän piti puolueettomana.
Kyse oli kuitenkin valtiopetoksesta ja vallankumousyrityksestä maan
laillista hallitusta, senaattia vastaan.
Puhuttiin punaisista ja valkoisista.
Senaatin joukkojen kokoonpanoon
kuuluivat siis jääkärit, suojeluskunnat
sekä vuoden 1878 asevelvollisuuslain nojalla riviin kutsutut. Senaatin
joukkojen ylipäällikkönä toimi Mannerheim.
Punakapina oli 1900-luvun suurin
erhe; olihan työväestö saanut jo marraskuussa 1917 läpi vaatimuksensa
eli kahdeksan tunnin työaikalain sekä
uuden kunnallislain, joka takasi myös
köyhille äänestysoikeuden. Suomi oli
jo ennen kapinaa yksi maailman demokraattisimmista valtioista; saivathan Suomen naiset jo vuonna 1906
äänioikeuden eduskuntavaaleissa
koko maailmassa toisena Uuden
Seelannin jälkeen, mutta vaalikelpoisuuden maailmassa ensimmäisenä!
Sdp:stä pieni joukko, tulevat kommunistit ja Lenin saivat aikaan punakapinan, jonka he aloittivat 27.
tammikuuta 1918 ottamalla haltuun
eteläisen Suomen. Todettakoon tässä,
että suuriin valtiomiehiin kuuluva
Väinö Tanner irtisanoutui jyrkästi irti
punakapinasta todeten ”olevan moraalisesti väärin ryhtyä aseelliseen
taisteluun omaa kansaa vastaan ja

kapinan käyvän vielä kalliiksi työväestölle”. Tanner oli oikeassa.
Tammisunnuntaina, yöllä 28. tammikuuta 1918 senaatin joukot aloittivat venäläisten sotilaiden aseistariisunnan Pohjanmaalla; maassahan
oli kapinan alkaessa vielä arviolta
50 000 – 75 000 venäläistä sotilasta!
Kapina-ajatus oli esillä jo marraskuussa 1917, kun suurlakko alkoi 14.
marraskuuta ja kesti 21. marraskuuta saakka. Mm. Stalin oli Suomessa
agitoimassa kapinaan ryhtymistä.
Punaiset syyllistyivät jo ennen varsinaista kapinaakin useisiin veritekoihin. Tunnetuimpia tapauksia on
Kangasalan Suinulan verilöyly, jossa
punaiset ja venäläiset sotilaat teloittivat 15 antautunutta ja aseetonta
suojeluskuntalaista. Samantapaisia
punaisten aiheuttamia verilöylyjä
sattui kapinan alkuvaiheessa myös
mm. Porissa ja Vihdissä.
Suomessa punakapina vaati lähes
38 000 uhria. Lisäksi kapina jätti
20 000 orpolasta ja 12 000 leskeä.
Dosentti Markku Salomaa oli jo taannoin selvittänyt, että Neuvostoliitossa
likvidoitiin sinne paenneita suomalaisia punakaartilaisia 11 321 henkeä.
Entinen Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen kirjoitti viime
kesän lopulla, että Neuvostoliitossa
menehtyi ehkä 20 000 suomalaista.
Joka tapauksessa Lenin aluksi ja sitten Stalin likvidoi punaisia enemmän
kuin heitä teloitettiin Suomen vankileireillä kapinan jälkeen!
Lopultakin valtio ryhtyy rahoittamaan tätä tutkimusta, jota alkaa
vaikeuttaa Venäjän kiristynyt ote
arkistoistaan. Yllättävästi mm. yksi
suomalainen professori vastusti tätä
hanketta. Neuvosto-Venäjälle etunenässä paennut punakapinan johtokin menetti henkensä kokonaan
lukuun ottamatta Otto-Ville Kuusista.
Huonosti kävi Kansanvaltuuskunnan
puheenjohtajana ja Punaisen kaartin
ylipäällikkönä diktaattorin valtuuksin
toimineelle Kullervo Mannerillekin,
joka menehtyi vankileirillä.
1918 Moskovassa perustettiin SKP,
jonka 1. puheenjohtaja oli Yrjö Siro-

la Mannerin seuratessa häntä. SKP:n
puolueohjelmassa oli vielä 1950-luvun lopulla kapitalistisen Suomen
tuhoaminen aseellisesti.
Historiaa ei pitäisi käsitellä kontrafaktuaalisesti eli jossitelleen ”jos olisi
tehty niin, olisi käynyt näin”, mutta
voi pitää jopa varmana, mitä olisi tapahtunut, jos punakapina olisi onnistunut: Suomi olisi ajautunut Neuvostoliiton osaksi ja sitä se olisi vieläkin!
Ajatellaanpa, että Suomi olisi itsenäistynyt ilman punakapinaa ja jatkanut joutumatta talvisotaan. Mikä tämä
maa olisikaan. Toki meillä meille kävi
vielä hyvin, jos vertaamme Baltian ja
Itä-Blokin maiden kohtaloa, vaikka
talvi- ja jatkosodissa menetimme
92 000 henkeä kaatuneina, menetimme Viipurin läänin ja Petsamon.
Vuodesta 1918 on vallalla yhä
siis ns. ”pohjantähteläinen totuus”.
Professori. emeritus Viljo Rasila, 94,
muistutti aikanaan Urjalassa, että
Pohjantähti -trilogia on nimenomaan
romaani eikä mikään historiankirja, joka selittäisi vuoden 1918 tapahtumat.
Rasilan 2018 julkaisema ”Vuosi
1918” sekä Lasse Lehtisen ja Risto
Volasen ”Vuosi 1918 -Kuinka Suomi
ajautui vallankumoukseen” kuuluivat
vuoden 2018 parhaisiin anteihin.
Kannattaa lukea myös Kanava -lehden numerosta 2/2018 prof. emeritus Seikko Eskolan ja professori Vesa
Vareksen artikkelit.
Lenin ei siis antanut Suomelle itsenäisyyttä ”kuin ketunhäntä kainalossa”. Muistettakoon K.H. Wiikin sanat
”me ajaudumme vallankumoukseen,
tahdommepa taikka emme; bolsevikit
pakottavat meidät siihen”.
Kapinan nimestä on väännetty
monta versiota. Minulle merkittävin,
hyvin perusteltu nimi on akateemikko Eino Jutikkalan (1907–2006) aina
vapaussotaseminaarien ”loppulausunto”: ”Suomen historiassa se vaikea
askel itsenäisyyden julistuksesta sen
vakiinnuttamisen on oikealta nimeltään Suomen Vapaussota!”
TEKSTI: Kari Nummila
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Teloitetut suomalaiset

Suomalaisia tapettiin Stalinin vainoissa
1937–1938 suhteellisesti enemmän kuin
muista maista tulleita
Neuvostoliiton suuren vainon niin sanotut kansalliset operaatiot 1937–38
kohdistuivat erityisen ankarina kahteen vähemmistöryhmään, suomalaisiin ja puolalaisiin. Jos tarkastelemme
kaikkia tuolloin koko Neuvostoliitossa tuomittuja poliittisia pidätettyjä,
niin 51 prosenttia oikeuden eteen
joutuneista sai kuolemantuomion.
Tilastoista voi päätellä, että suomalaisista vangituista ja tuomituista
noin 89 % teloitettiin usean kuukauden jaksolla vainon huippukaudella
1937–38, mikä olisi tuolloin suurin
suhdeluku kaikista ryhmistä.
Näin on, jos venäläisiin tilastoihin
voi luottaa. Joka tapauksessa muutkin
ovat laskeneet ja arvioineet, että ainakin selvästi yli 80 % suomalaisista
tuomituista sai tuolloin kuolemantuomion. Noin 80 % oli myös puolalaisten ja virolaisten suhdeluku. Kaikkien
vähemmistökansallisuuksien teloituskeskiarvo oli 73,6 %.
Kokonaispidätysluvuissa suomalaiset ryhmänä olivat Neuvostoliitossa
vasta sijalla 16, mutta teloitetuissa
määrällisesti, absoluuttisin luvuin,
kuudennella sijalla kaikista vähemmistökansoista, ja teloitusten suhteellinen osuus siis nostaisi suomalaiset
kärkeen.
Tilastot vahvistavat nobelisti Czeslaw Miloszin havainnon: venäläiset
eivät luota muiden kansallisuuksien
kommunisteihin, etenkään puolalaisiin. Selvää on, ettei luotettu suomalaisiinkaan.
Joillakin paikkakunnilla tapahtui suuria suomalaisten verilöylyjä. Olen esimerkiksi laskenut,
että yhtenä maaliskuun yönä 1938
Tšeljabinskissä ammuttiin yli 200
suomalaista naista ja miestä, ja lisää
teloitettiin samana yönä Sverdlovskissa. Syyskuussa 1938 NKVD ahkeroi
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Jukka Rislakin esitelmä seminaarissa ”Gulag ja Suomi – historia
ja muisti” 29. tammikuuta 2020.
Rislakki on Latviassa asuva suomalainen toimittaja ja tietokirjailija, joka on julkaissut Suomessa,
Yhdysvalloissa, Ukrainassa ja
Baltiassa parisen kymmentä
lähinnä Suomen lähihistoriaa,
Baltian maita ja tiedustelutoimintaa käsittelevää kirjaa.

Neuvosto-Karjalassa. Sen suosituksesta tuomittiin yhtenä päivänä 500
”Suomen vakoojaa” ja viitenä perättäisenä päivänä kaikkiaan 1382,
heistä 1 353 kuolemaan.

Lapset tuomittiin kun eivät
ilmiantaneet vanhempiaan
Edellisen vuoden puolella NKVD:n
johtaja Nikolai Ježov oli määrännyt,
että synnyinmaan pettureiden vaimotkin oli vangittava ja kyydittävä.
Pidätetty sai kotietsinnän jälkeen
ottaa mukaan alusvaatekerran, pyyhkeen, saippuan ja 50 ruplaa rahaa.
Yli 15-vuotiaat lapset oli tuomittava
5–8 vuodeksi vankeuteen koska eivät
olleet ilmiantaneet vanhempiaan. Yli
16-vuotiaat voitiin lähettää Gulagin
leireille. Orvoiksi jääneet lapset siirrettiin orpokoteihin, työpalveluun tai
luotettavien henkilöiden kasvatettaviksi. Sisarukset erotettiin toisistaan,
ja usein heidän nimensä muutettiin.
Voimassa olivat jo tuolloin rikosoikeuden prosessipykälien muutokset:

– Terroristijärjestöjen juttujen käsittelyyn saa käyttää enintään 10
päivää.
– Käsittely tapahtuu ilman syyttäjän
ja puolustusasianajajan läsnäoloa.
– Valituksia ja armahdusanomuksia
tuomioista ei oteta vastaan.
– Ankarin tuomio – teloittaminen,
pannaan täytäntöön viipymättä
tuomion julistamisen jälkeen.
Teloituksista Ježov antoi ohjeen: jos
vanki pystyy seisomaan jaloillaan,
ampukaa. 1937 alkaen NKVD:llä
oli virallinen lupa kiduttaa vankeja.
Se oli Stalinin mukaan ”asiallinen ja
oikea menetelmä kansanvihollisia
vastaan”. Myös 12-vuotiaita voi rankaista ja 18 vuotta täyttäneitä tuomita
kuolemaan.
Ježov antoi myös ohjeen, mistä
rikoksesta mikin ryhmä oli tuomittava – suomalaiset lähinnä rikoslain
pykälän 58 mukaan. Tuomio tuli vakoilusta, diversiosta eli sabotaasista,
neuvostovastaisesta propagandasta,

Teloitetut suomalaiset

vastavallankumouksellisesta nationalismista tai yrityksestä ylittää raja
luvatta eli pakoyrityksestä. Neuvosto-Karjalassa vangituista tuhansista
suomalaisista yli 70:ää prosenttia
syytettiin vakoilusta Suomen hyväksi,
eli sieltä löytyi melkein kaksi ja puoli
tuhatta väitettyä Suomen vakoojaa.
Kolmikot eli troikat antoivat ankaria
rangaistuksia hallinnollisina päätöksinä, ja kaksikko eli dvoika Moskovassa
yleensä vahvisti ne suljetuin ovin,
syytettyjä näkemättä ja kuulematta.
Alueille oli määrätty vangitsemis- ja
teloituskiintiöt, oli siis pakko löytää
tietty määrä tuholaisia ja kansanvihollisia.

N:liitossa telotettiin 1500 henkeä
päivässä
Suuren vainon aikana alueelliset
troikat käsittelivät yli satatuhatta juttua kahdessa kuukaudessa, ja Moskovassa asiat päätettiin jopa satojen
syytettyjen yhteisnippuina, joten yhtä
tapausta kohden ei voinut monta minuuttia käyttää. Keskimäärin kesästä
1937 syksyyn 1938 Neuvostoliitossa
teloitettiin noin yli 1 500 ihmistä päivässä. Se oli todellinen liukuhihna.
NKVD:n virkailijoiden kuntoisuusluokka määräytyi sen mukaan,
montako tunnustusta he yhden yön
aikana saivat. Oli ”stahanovilaisia”
tutkijoita, jotka pystyivät kuuluste-

lemaan toistakymmentä vangittua
yhden vuorokauden aikana ja kirjoittamaan heistä paperit.
Moskova valitti, että puhdistukset
etenivät liian hitaasti. Juttujen käsittelyä piti nopeuttaa ja vankimäärää
vähentää. Oli logistisia vaikeuksia.
Niin suureen vankien ja teloitusten
määrään ei ollut varauduttu. Vankilat
täyttyivät, vartijoista, junista ja leireistä pulaa, ruokinta tuotti vaikeuksia,
joukkohaudat täyttyivät. Näyttää
siltä, että lisää tilaa tehtiin teloituksin. Ježov pyysi joulukuussa 1937
Molotovilta kiireesti ennakoimattomien lisätehtävien takia budjetista 30
miljoonaa ruplaa.
NKVD:n kirjeenvaihdosta ilmenee, että paikallisosastot pyysivät
lähettämään lisää Nagan-revolverin
patruunoita. Esimerkiksi tämä asiakirja on päivätty marraskuussa 1937
Tšistopolin vankilassa: Allekirjoittaneet (joukko upseereita) vahvistavat,
että 84 kappaletta revolverin patruunoita on alaskirjattu kirjanpidosta,
koska ne ovat kuluneet Tatarstanin
NKVD:n troikan päätöksen mukaisen
operaation tarkoitusten toteuttamisen
tarpeisiin koskien syytettyjen ampumista 26.8., 21.9. ja 26.9. Päätettiin
kirjata kuluihin 84 patruunaa.
Keväällä 1938 Ježov kehotti nopeuttamaan myös ”suomalaisoperaatiota”. Syksyllä puoluejohto kiitti

NKVD:tä tehokkuudesta, ja marraskuussa Ježov jo erotettiin ja vangittiin.

Vangit pakotettiin
tunnustamaan
mielikuvituksellisia rikoksia
Jokaisen vangin oli tunnustettava
rikos ja allekirjoitettava kuulustelupöytäkirjan jokainen sivu. Prosessia
hidasti se, etteivät kaikki heti tunnustaneet. NKVD:n työntekijät kyllä
kertoivat, että hyväuskoiset suomalaiset usein tunnustivat melko nopeasti,
ilman väkivaltaa, saavuttaakseen jotain etua. Huhuttiin, että he pääsisivät
Suomeen, jos olisivat yhteistyöhaluisia. Myös ruualla ja juomalla houkuteltiin. Ilmoitettiin, että muut olivat jo
tunnustaneet. Aina käskettiin nimetä
muita, luetella ystävät ja sukulaiset.
Näin tuli ”paljastetuksi lisää rikollisia”. Se, että joku muu oli painostettu
ilmiantamaan joku, oli heti raskauttava todiste tämän syyllisyydestä. Suomalaiset siirtolaiset ja loikkarit olivat
yleensä myös n.s. ”vähälukutaitoisia”
(venäjäksi) eivätkä aina ymmärtäneet
mitä allekirjoittivat.
Mutta monia oli pehmitettäväkin,
tosin ei välttämättä hakkaamalla. Oli
muitakin keinoja. Kuulustelut olivat
pitkiä ja tapahtuivat yleensä yöllä.
Kuulustelijat vaihtuivat, kuulusteltava ei. Pidätetyn ei annettu nukkua
päivälläkään, joten hän väsyi pian

Telotetut Pauli ja Katariina Lappalainen on haudattu Karhumäessä
Sandarmohon joukkohautaan.

Kuolan suomalaisen Sven Lokan maalaus Tseljabinskin leiristä, minne hän joutui
muiden suomalaisten mukana. Leirillä ammuttiin 1938 yhtenä yönä yli 200 suomalaista.

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Jatkuu edelliseltä sivulta.
armottomasti. Nukahtanut herätettiin heittämällä päälle kylmää vetää.
Kuulusteltava joutui istumaan kovalla
selkänojattomalla jakkaralla häntäluunsa päällä, jalat suorina. Asento
tuli nopeasti hyvin kivuliaaksi. Näin
sai istuttaa jopa 180 tuntia.
Toinen yleinen keino ainakin suomalaisten kohdalla oli stoika, seisottaminen. Pidätetty seisoi jopa viisi tai
kymmenenkin päivää kasvot seinään
päin mutta seinään nojaamatta. Leipää ja suolaa annettiin, vettä ei. Jalat
turposivat niin, ettei vanki voinut
enää käyttää kenkiä.
Jotkut kertovat, että vankeja pehmitettiin myös niin, että heidän
päähänsä tiputettiin vesipisaroita
jopa vuorokausien ajan. Joitakin valehirtettiin. Eräs suomalaismies teki
1938 seuraavanlaisen valituksen,
joka jäi mappien uumeniin: Ei annettu mahdollisuutta levätä, nukkua,
kymmeneen vuorokauteen. Piestiin,
uhkailtiin, kaadettiin päälle kylmää
vettä. ”Allekirjoitin valheellisen pöytäkirjan.”
Punaupseeri Viljam Salo tunnustautui 1933 Suomen vakoojaksi ja
sai kirjata tunnustuksensa lopuksi:
”Tunnustamiseen minut johdatti sairaalloinen oloni ja heikkous, tunnen,
että jos tätä jatkuu, koituu siitä minulle ennenaikainen hauta. En kestäisi
pidempään, kuolisin.”

Kuulustelut olivat pitkiä mutta
pöytäkirjat lyhyitä
Kellonajat merkittiin pöytäkirjoihin,
ja huomiota herättää se, että kuulustelut, jotka kestivät useita tunteja, tuottivat joskus hämmästyttävän
vähän paperia. Herää kysymys, mitä
kuulustelun aikana tapahtui. Joskus
kuulusteluun on merkitty pieni tauko. Mitä sen aikana tehtiin? Usein
voi todeta, että kolmatta tai neljättä
kerta samaa asiaa kysyttäessä vanki
myöntääkin äkkiä kaiken ja tekee
”täydellisen tunnustuksen”.
Myös alaikäisiä todistettiin siis syyllisiksi. Esimerkiksi Veikko Ollikainen
oli tullut Suomesta 12-vuotiaana
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Sandarmohon on haudattu myös Kalle Kallenpoika Lehtonen sekä Hanna ja
Osmo Pikkuvirta.

ja ”saanut vakoilutehtäviä”. Hänet
ammuttiin Karjalassa, kun hän yritti
paeta. Samoin 12-vuotiaana Suomesta lähteneeltä Siiri Hämäläiseltä tiukattiin, kuka hänet oli värvännyt. Hän
sai kymmenen vuoden leirituomion.
Kuulustelut ja tunnustukset olivat
suorastaan kafkamaisia, niissä oli
oma logiikkansa, niistä oli mahdoton selvitä. Heti aluksi saatettiin
sanoa: Kertokaa rehellisesti milloin
Suomen tiedustelulaitos värväsi
teidät vakoojaksi. Tai: Miten ilmeni
nationalistinen toimintanne? Tai:
Te annatte väärän todistuksen. Kehotamme puhumaan totta ja pysymään asiassa. Tai: Ehdotamme, että
lopetatte kiistämisen. Tai: Esittäkää
todisteet vastavallankumouksellisesta
toiminnastanne.
Rikoksia pidettiin siis ennalta selvinä. Eräskin kuulustelu sujui näin:
– Mainitkaa kaikki sukulaisenne
Suomessa ja heidän asuinpaikkansa.
(Mainitsee.)
– Miten piditte heihin yhteyttä?
– En ole pitänyt heihin mitään
yhteyttä.
– Miten sitten voitte tietää heidän
asuinpaikkansa?
Toinen kuulustelu:
– Olette pidätettynä neuvostovastaisen toiminnan lietsonnasta ak-

tiivisena osanottajana. On kylliksi
kvalitatiivista materiaalia, joka täysin vahvistaa syyllisyytenne. Siksi
kiertelyt ovat turhia.
– Tunnustan, että olen osallistunut
aktiivisesti neuvostovastaiseen työhön (jne.)…
Kolmas kuulustelu:
– Tarjoamme teille tilaisuutta kertoa
omasta neuvostovastaisesta käytännön työstänne.
– Ennen kaikkea päädyin käyttämään
hyväkseni neuvostovastaisia kansallismielisiä mielialoja (jne.)…
Neljäs kuulustelu:
– Millaisiin teollisuusyrityksiin loitte
diversioryhmiä?
– Kaganovitšille nimetyssä GPZtehtaassa ja kolmannessa Stalinille
nimetyssä tehtaassa… Tehtävänä
oli sopivalla hetkellä toteuttaa terroristisia toimia (jne.)…
Viides kuulustelu:
– Lopettakaa kiertelynne ja antakaa
täsmällisiä todisteita.
– Pitkän ja voimallisen kiertelyn
jälkeen ymmärsin, että on mahdotonta kätkeä tutkijoilta osanottoni
kansallismielisen vastavallankumouksellisen järjestön toimintaan, ja
päätin kertoa totuuden.
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Kielitaidoton hankki käsimerkein
räjähteitä
Eräs ilmeisesti loppuun asti rääkätty
suomalaismies tunnusti 1938 aiheuttaneensa räjähdyksen tehtaalla.
– Mistä saitte räjähdysaineen?
– Sovin siitä panostajan kanssa.
– Ettehän te osaa venäjääkään.
– Sovin siitä käsimerkeillä.
Kun yleensä ei ollut mitään varsinaista rikosta – ja sen tiesivät
tšekistitkin – saattoi kuulustelu mennä
tähän tapaan:
– Tiedotitte ulkomaille, että tuttavanne on saanut kahden vuoden
tuomion pakoyrityksestä.
– Kyllä, kirjoitin siitä kirjeessä. Ei
kaksi vuotta ole niin pitkä tuomio,
etteikö siitä voisi kertoa. (Alle 10
vuoden tuomioita pidettiin mitättömän lievinä. – Virolainen Jaan
Kross sanoi häntä Komissa kuulustelleelle majurille olevansa syyttömänä tuomittu. Majuri piti asiaa
itsestään selvänä. ”Muuten teille
olisi annettu vähintään 10 vuotta.
Mutta annettiin vain viisi.”) Niin,
siis: – Ei kaksi vuotta ole niin pitkä
tuomio, etteikö siitä voisi kertoa.
– Mistä tiedätte, että hän sai kaksi
vuotta?
– Hänen vaimonsa kertoi.
– Millä voitte todistaa, että hän
puhui totta?
– Hän kertoi kaiken minulle yksityiskohtaisesti, samoin hänen miehensä vapauduttuaan.
– Ne eivät ole todisteita. He valehtelivat teille.
– Heillä ei ollut mitään syytä valehdella minulle.
– Syyllisyytenne väärien tietojen
levittämiseen ulkomaille on täten
todistettu.
Toinen esimerkki:
– Kotietsinnässä todettiin asunnossanne olevan ulkomaisia vieraskielisiä lehtiä niin että siellä käyneet
ystävänne saattoivat lukea niitä.
– Mutta ystäväni eivät osaa mitään
ulkomaan kieliä eivätkä he osoittaneet mitään mielenkiintoa lehtiä
kohtaan.

– Voitteko vakuuttaa etteivät he osaa
kieliä?
– Tunnen heidät pitkältä ajalta ja
tiedän, etteivät he osaa mitään
vierasta kieltä.
– Miten todistatte sen?
– Kysykää heiltä itseltään ja he kertovat sen.
– He voivat väittää mitä vain mutta
itse asiassa osaavatkin kieliä. Miten
voitte todistaa, etteivät osaa?
– Voin kertoa teille etteivät osaa mutten tietenkään voi todistaa.
– Tämä on tärkeä tunnustus. Te väitätte jotain mitä ette voi todistaa…
Niin oli syyllisyys osoitettu toteen.
Esimerkkejä rikoksista, jotka ”todistettiin” ja tunnustettiin suomalaisten
kuulusteluissa:
– Parjasi puoluetta ja neuvostovaltaa.
– Kehui Suomea ja fasistista Saksaa.
– Odottivat sotaa Neuvostoliittoa
vastaan.
– Kokosivat tietoa mielialoista, punaarmeijasta ja sotateollisuudesta.
– Koko perhe oli lähetetty perustamaan vakoiluryhmiä.
– Jäädyttäneet veden putkissa ja kattiloissa.
– Heittänyt makkaratäytteeseen lasinpaloja ja nauloja.
– Rikkonut rataa niin, että juna putosi
kiskoilta.
– Sai tehtäväkseen polttaa Karjalan
metsät.
– Pilannut moottoreita tiputtamalla
hiekkaa laakereihin…

Kuolemantuomio liian pitkistä
betoniportaista
Ida Vilkman sai kuolemantuomion,
syy: Saanut tehtaalla aikaan tulipalon itsesytytyksenä jättämällä yhteen
paikkaan bensaa, öljyä ja riepuja.
Viktor Alhonen, sama tuomio, syy:
Valanut betonista 10 cm liian pitkiä
portaita.
Eräs suomalaismies tunnusti seuraavaa: Teimme huonolaatuisia betonivalumuotteja. Hyväksyimme Sergei
Kirovin murhan. Suunnittelimme
tehtaan räjäyttämistä. Laskimme väärin rakennuksen perustan. (Tuomittu
kuolemaan vaimoineen 1938.)

Oskari Samuli Mustosen muistokivi
Sandarmohissa. Suomen lipun alla
puussa on lappu ”Terrorin suomalaisille uhreille” sekä joukko allekirjoituksia.
Salli Lappalainen tuomittiin seuraavista rikoksista. Hitsannut huonosti auton runkoa niin, että auto on
palannut pian taas remontoitavaksi.
Aiheuttanut nostokorin ja sen lastin
putoamisen niin, että tehtaalla on
syntynyt seisokki. Yhden naisen tuomion osasyy oli se, että hän oli kuulemma yrittänyt paeta sukellusveneellä Neuvostoliitosta Laatokan kautta.
Eräs mies tunnusti jopa tappaneena
Stalinin. Täydestä ei mennyt senkään
suomalaisen tunnustus, joka sanoi
räjäyttäneensä rautatieaseman. Se oli
jo liian paksua kuulustelijalle, joka
sattui olemaan kotoisin kyseisestä
kaupungista ja tiesi, että asema seisoi
yhä ehjänä paikallaan.
Esimerkkini ovat suuren vainon
ajalta 30-luvun lopulta. Vaikka kuolemantuomioita annettiinkin ehkä myöhemmin vähemmän, on muistettava,
että sotavuodetkin olivat syrjityille ja
luottamusta vailla olleille Neuvostoliiton suomalaisille erittäin raskasta
aikaa ja että sodan jälkeen alkoivat
pitkät, 25 vuoden vankileirituomiot
yleistyä; tosin hengissä selvinneitä alkoi vapautua joitakin vuosia Stalinin
kuoleman eli vuoden 1953 jälkeen.
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Dragsvikin varuskunnan perinnetalon –
Kapteenin puustellin jääkärinäyttely
avattiin uudistettuna
Tämän näyttelyn ideana on tuoda
esille se keskeinen rooli, joka jääkäreillä oli, ei pelkästään LänsiUusimaan sotilasorganisaatiolle,
vaan myös Uudenmaan rykmentille,
nykyiselle Uudenmaan prikaatille ja
myös nostaa esille ansioituneita sotilaita, miehiä ja naisia, jotka palvelivat
näiden jääkäreiden alaisuudessa.
Näin esitteli intendentti, res. luutnantti Joel Sjögren Dragsvikin varuskunta-alueella sijaitsevassa Kapteenin
puustellin Jääkärihuoneen uusittua
perusnäyttelyä. Näyttelyssä on muun
materiaalin ohella esillä kahdeksan
jääkäriupseerin henkilöhistoriaan
liittyvää aineistoa. Jos laskettaisiin yhteen näyttelyn henkilöiden sotilaskokemus, olisi sitä melkein 960 vuotta.

Joel Sjögren esitteli
näyttelyn jääkärit

Näyttelyn on rakentanut intendentti, res. luutnantti Joel Sjögren. Hänestä vasemmalla olevassa vitriinissä ja Bertil Pauligia ja Johan Arajuurta koskeva aineisto.
Kuva Jukka Knuuti

Yksi keskeisimmistä jääkäreistä läntisellä Uudellamaalla oli jääkärieverstiluutnantti Teodor Grünn. Taitavana
organisaattorina hän loi Nyland Södra suojelukuntapiiristä yhden maan
parhaita. Esillä ovat mm. hänen kunniamerkkinsä.
Ilman jääkärikapteeni Bertil Pauligin toimintaa Tukholmassa jääkäriliikkeen perustamisvaiheessa olisivat
asiat saattaneet kehittyä aivan eri
suuntaan. Paulig kaatui vapaussodassa Viipurin valtauksessa huhtikuussa
1918. Näyttelyssä on mm. hänen
muotokuvansa ja kunniamerkkinsä.
Jääkärivääpeli, sittemmin jääkärikapteeni, Arne Ilander osallistui
huhtikuussa 1918 Tampereen valtauksessa Melinin komppanian ns.
Neulapadon hyökkäykseen. Komppania hyökkäsi yli Tammerkosken
sen alajuoksulla ollutta patoa pitkin

Sjögren selostaa perinneyhdistyksen ”intendentille” Maisa Crockfordille näyttelyn
sisältöä. Saman selostuksen saa Maisan puoliso Tom Crockford. Kuva Jukka Knuuti
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JP27:n kunniapuheenjohtaja Sami Sihvo toi tilaisuuteen jääkäriperinneliikkeen
tervehdyksen ja antoi nipun ”Jääkärien elämäntyö”-kirjaa Nylands brigadin esikuntapäällikölle. komentaja Mika Immoselle. Kuva Kristoffer Freiborg
ja eteni sitten kaupungin halki Näsijärven rantaan Näsilinnaan. Siellä
he joutuivat punaisten piirittämiksi,
kun muut komppaniat eivät päässeet
Tammerkosken yli. Ilander haavoittui
Näsilinnassa ja komppania murtautui
Näsijärven kautta omien puolelle.
Melinin komppania hyökkäyksestä
tehtiin 2011 elokuva ”Taistelu Nä-

silinnasta 1918”. Ilanderin aineistoa
näyttelyssä on mm. kaksi Tsako m/15päähinettä.
Jääkärimajuri August Moberg kunnostautui talvisodassa, kun hänen
johtamansa Erillinen pataljoona 19.
oli talvisodan viime päivinä torjumassa Viipurinlahden yli hyökkääviä
neuvostojoukkoja. Hän oli pataljoo-

nan komentajana myös jatkosodassa.
Näyttelyssä ovat esillä hänen kunniamerkkinsä.
Jääkärikenraalimajuri Johan Arajuurella oli muista jääkäreistä poikkeava ura. Hän oli sotilasuran jatkeeksi Helsingin poliisipäällikkönä,
mistä tehtävästä hänen komennettiin
jatkosodan aikana Itä-Karjalan sotilashallinnon päälliköksi. Tästä tehtävästä hän joutui Valpon jahtaamana
lähtemään maanpakoon, mistä palasi
Suomeen valvontakomission lähdettyä 1947. Näyttelyssä on esillä mm.
hänen upseeri- ja poliisikoppalakkinsa sekä poliisin epolettimerkit ja
kenraalimajurin kauluslaatat.
Jääkärieverstit Runar Lilius, Bertil
Heinrichs ja Emil Hagelberg johtivat
tunnettuja ruotsinkielisiä rykmenttejä
talvi- ja jatkosodissa. Vitriinissä on
mm Liliuksen kunniamerkit, joista
korkein 2. luokan vapaudenristi miekoin (1941) keltaisin nauhoin.
Jääkärihuoneen perusnäyttely prikaatin perinnekukkulalla sijaitsevassa
kapteenin puustellissa. Dragsvikin
kapteenin puustelli periytyy kuningas
Kaarle XI:n ajoilta vuodelta 1684.

Tapahtumakalenteri
Finnentag Hohenlockstedt

29. helmikuuta

Perinneyhdistyksen vuosikokous, Kouvola

21. maaliskuuta

Jääkärikerho, Helsinki: ”Jääkärieversti Walter Hornin
elämäntarina” prikaatikenraali Pentti Airio

16.huhtikuuta

Jääkäriseminaari, Kortesjärvi

26. huhtikuuta

Kesäretki, Oulu

1. elokuuta

Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous, Helsinki

7. marraskuuta

Lähetä Kalenteriin tiedot
osastosi tapahtumista.
Kalenteri ilmestyy, kuten
lehtikin, maalis-. kesä-,
syys- ja lokakuun alussa

Facebook sivu sai 800 katsojaa kolmessa tunnissa
Tulipa taas testattua Facebookin voima jääkäritietouden jakajana. Jukka Orhanen Kurikasta lähetti helmikuussa ottamansa videon kahden vuoden takaisista jääkärilipun vihkimisen ja jääkärivalan 100-vuotijuhlallisuuksista Liepajan kirkossa Latviassa. Video pantiin perinneyhdistyksen face book-sivulle. Ensimmäisen kolmen
tunnin aikana video oli katsottu 800 kertaa. Viikkoa myöhemmin video oli katsottu 1800 kertaa, sivun oli
nähnyt 3108 henkilöä, tykkääjiä oli 346, sivua oli kommentoitu viisi kertaa ja se oli jaettu kahdeksan kertaa.
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Jääkärisäätiölle Mäkisen muotokuva ja Anttilan
kunniamerkit
Jääkärisäätiö on vastaanottanut kaksi
lahjoitusta. Heikki Mäkinen (kuvassa
oikealla) lahjoitti isänsä jääkärikenraali Einar Mäkisen muotokuvan.
Sen on maalannut 1953 Anneli
Warén. Jaakko Anttila lahjoitti isänsä jääkärieverstiluutnantti Hannes
Anttilan kunniamerkit, joita kannattelee kuvassa Ragnar Lilius. Lahjoituksen vastaanottanut Jääkärisäätiön
puheenjohtaja Jukka Pennanen on
kuvassa keskellä.

Näin syntyi jääkärimuki
Idea jääkärimukista tuli taiteilija Timo
Ingmanilta. Hän tuli esittelemään ideaa jääkärimukista JP27:n hallituksen
kokoukseen jokunen vuosi sitten.
Antaapa taitelijan kertoa. Kenraalit
empivät jääkärikunniamerkin käyttämistä tässä muodossa. Sovimme
Pertti Laatikaisen kanssa että tekisin
Jääkärimukin ainoastaan jääkärikunniamerkillä varustettuna. Toivomus
oli, että sisäpinnan tulee olla vihreä
kuten myöskin kannatinkorvan.
Seuraavalla kerralla esitin myyntiin tulevan mukin joka hyväksyttiin.
Sovittiin, että hoidan mukin valmistuksen, pakkauksen ja lähettämisen
tilaajille.
Kun Jääkärien paluun 100-vuotisjuhla lähestyi, päätettiin tehdä jääkärien paluun 100-vuotisjuhlamuki.
Pertti Laatikainen ehdotti, että mukiin
tulisi Vaasan vaakuna ja vastakkaiselle puolelle jääkärikunniamerkki sekä
Jääkäripatsas keskelle. Ja näin tehtiin.
JP27 mukeja valmistin kaikkiaan
1120 kappaletta. Oletin kysynnän
olevan suurempi kuin se sitten to-
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dellisuudessaan tuli olemaan, sillä
yhden mukin tilaajista tuli enemmistö. Oletin että kun mukin hintakin oli
vain 20 euroa, ihmiset tilaisivat niitä
useampia. Toisin kuitenkin kävi.
Mieleni on kuitenkin hyvä, sillä
sainhan olla toteuttamassa Suomen
itsenäisyyteen ja puolustusvoimien
syntyhistoriaan vaikuttaneiden Jääkäreiden muistoksi JP27 juhlamukin
hienossa ja arvokkaassa seurassa ja
sen miellyttävässä yhteishengessä.
JP27 perinneliikkeen mukit ovat
kuitenkin vain osa Ingmanin laajasta
mukituotannosta.
Ingman: Juhlamuki-idea oli jo tullut minulle tutuksi aiemmilta vuosilta

sillä olin tehnyt mm Sibelius- juhlamukit vuonna 2015 nuoresta että
vanhasta Sibeliuksesta.
Ingmanin Suomi 100-sarjaan kuuluu myös mukisarja, joissa on kuvattu
kaikki 12 presidenttiämme. Presidenttisarjan kuten kenraalimukeissa on
Ingmanin maalaama ko. henkilön
muotokuva. Ingmanilla on. on vielä muutamia sarjoja presidenttejä,
joten halukkaat voivat ottaa häneen
yhteyttä.
Mukit kenraali Mannerheimista,
Ruben Laguksesta, Petter Nenosesta,
Lauri Sutelasta ja tykistön maavoimien esikuntatunnuksella varustetut
mukit ovat olleet myynnissä Museo
Militariassa Hämeenlinnassa.
Mukeista kiinnostuneille Ingmanin
yhteystiedot: timo.ingman@gmail.
com, 040 5167807
TEKSTI: Jukka Knuuti

Jääkäritaidetta löytynyt – mutta vielä tarvitaan lisää
Haluamme kiittää lukuisista jääkäritaidetta koskevista yhteydenotoista
erityisesti Anja Vossia, Antti Orrenmaata, Seppo Ahoa, Kaisa Heikinheimoa, Pertti Falleniusta, Juha Seppää
ja Rauni Sankalaa.
Siinä on kaunis alku, mutta suunnittelemamme kiertävän näyttelyn toteuttamiseksi tarvitsemme vielä lisää
tietoja yksityisomistuksessa olevista
jääkäreitten tekemistä tai jääkäriliikettä kuvaavista taide- yms. esineistä.
Vielä on esimerkiksi ainakin 12 Einolan grafiikkaa löytymättä!

Akseli Einola (1894–1948 ) oli
paitsi Viipurin Taideyhdistyksen piirustuskoulussa opiskellut (1914–15
ja 1921–22 ) taiteilija, myös jääkäri.
Hän piti tietojemme mukaan marraskuussa 1931 Helsinkiläisessä taideliike Boströmissä näyttelyn, jossa
oli esillä jääkärielämää kuvannut
grafiikkasarja: 20 kuvaa ilmeisesti
Saksassa tehtyjen luonnosten pohjilta. Tiedossamme ei ole, missä koko
sarja mahdollisesti on. Siksi kysymme, tietääkö näistä grafiikanlehdistä
ja mahdollisesti koko sarjasta.

Einolan tuotantoa on grafiikan lehtien lisäksi mm Imatran Vapaussodan
Sankarimuistomerkki.
Ilmoittanette myös, oletteko valmiit
lainaamaan teoksia, jos tehtäisiin Jääkäriaiheinen näyttely.
Arvoisat vastaukset mieluiten valokuvien kera joko Parolen osoitteeseen
tai koordinaattorille, Perinneyhdistyksen Etelä-Karjalan osaston puheenjohtaja Jorma K.O.Ignatiuselle.
Osoitteet toisaalla tässä lehdessä.

Akseli Einola

Imatran vapaussodan sankarimuistomerkki on Einolan käsialaa.

Hautamerkki
Tässä on se kaivattu pienennetty 27-merkki hautakiviin kun normaalikokoinen ei mahdu.
Tai Pro Patria-tauluihin, joihin normaalikokoinen on liian suuri.
Sekä kaikkiin muihinkin paikkoihin, joihin normaalikokoinen ei mahdu.
• Koko 50 mm x 50 mm
• Materiaali 90 % pronssia ja 10 % tinaa
• Kiinnitys takana olevalla 5 mm kierretangolla, pituus n. 30 mm
• Hinta 55 € / kpl + toimituskulut
Tuottaja ja tilaukset:
Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistys ry
Pirkanmaan osasto
Email: jp27pirkanmaa@gmail.com
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Kunnianosoitus Jääkäripaadella 6.12.
Seppeleen lasku itsenäisyyspäivänä Hietaniemen hautuumaalla olevalle Jääkäripaadelle. Seppelettä laskemassa vasemmalta
perinneyhdistyksen kunniapuheenjohtaja,
kenraalimajuri Sami Sihvo, perinneyhdistyksen Helsinki-Uusimaa osaston puheenjohtaja Pekka Sillanpää, sekä kaartinjääkäri
Yorck Aretz. Hän on jääkäriperinneliikkeen
saksalaisen yhteysupseeri Mark Aretzin
poika. Yorck asuu Leipzigissa, mutta tuli
suorittamaan varusmiespalveluksen Kaartin
jääkärirykmenttiin Santahaminaan. Kuva
Tiina Kiiski

Sateiselta Hietaniemen hautuumaalta kokoonnuttiin yhteisille joulutorttukahveille
vanhalle suojeluskuntatalolle, missä jääkärikanslia nykyisin on. Kahvitilaisuus on hyvä
lisä perinteiseen seppeleenlaskuun. Kuva
Tiina Kiiski

Kirjeitä toimitukselle

Nordström osti aseita Pohjois-Suomeen
omilla rahoillaan
Parolessa (4/19)kerrottiin Talvisodassa Ruotsista hankituista
aseista. Lisäyksenä kerron, että ensimmäisenä hankki Ruotsista aseita jääkärimajuri Ragnar Nordström. Hän matkusti
joulukuun alussa Tukholmaan yleisesikunnan päällikön
ja hallituksen puheille. Hän sai luvan aseiden ostoon
valtiolta. Aseet olivat kivääreitä, pikakivääreitä ja panssaritorjuntatykkejä ammuksineen. Aseet saapuivat Tornioon
joulukuun puoliväliin mennessä. Nordström maksoi itse
omista varoistaan aseet. Ne oli tarkoitettu Pohjois-Suomen
rintamalle. Pienen väittelyn jälkeen aseet vietiin Nordströ-
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min tahdon mukaisesti Sallan rintamalle. Siellä vihollisen
eteneminen saatiin torjutuksi juuri näiden aseiden takia.
Talvisodan jälkeen Nordström sai 1.luokan Vapaudenristin
ja ylennyksen everstiluutnantiksi. Hänen työtään Suomen
hyväksi arvostettiin paljon. Tänäkin päivänä sitä pitäisi
arvostaa, eikä unohtaa näin merkittävää työtä.
Lasse Siivonen
Ulvila

23. jääkäriseminaari
sunnuntaina 26.4.2020
klo 13.00–16.00 Kortesjärven
liikuntatalolla
Ennen seminaaria on klo 10.00 jumalanpalvelus Kortesjärven kirkossa, seppeleenlasku jääkärimuistomerkille ja yhteisvastuulounas seurakuntatalolla klo 11.00–13.00.
Dipl.ins. Harri Jernström: ”Arkistojen kätköistä - Jääkärien
tarina Hauptzugführer Jernströmin kertomana”
FT Heikki Roiko-Jokela.: ”Jääkäriliikkeen synty”
EverstI, Dr.h.c. Sampo Ahto: ”Jääkäreiden antama esimerkki on ajaton”
Musiikista vastaa Härmänmaan musiikkiopiston puhallinorkesteri Tuija Ahon johdolla.

Etelä-Pohjanmaan osasto
Kevätkokous 2020
8.4.2020 klo 18.00 alkaen
Härmän Kylpylässä
JP 27 Perinneyhdistys ry:n Etelä-Pohjanmaan osaston
kevätkokous pidetään ke 08.04.2020 klo 18.00 Härmän
Kylpylässä, osoite Vaasantie 22. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Kokousesitelmän pitää Eero
Paavola aiheena Marsalkan 75 v syntymäpäivä ja vierailut
Saksaan. Ilmoita sihteerille mikäli tulet kokoukseen, rintaset (at)netikka.fi tai 040-7544 611.
Tervetuloa!
E-P:n os johtokunta

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
Järjestäjät: Kauhavan kaupunki, Suomen jääkärimuseo,
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry, Jääkärisäätiö ja
Suomen jääkärimuseon ystävät ry.

Kirjallisuutta

Valkoiset pahoja, kapinointi perusteltua

Sisällissodan pitkät varjot
Seppo Hentilä

350 sivua, Siltala 2018
VTT Seppo Hentilä on valinnut tietoisesti kirjansa kanteen kuvan, jonka itsekin
toteaa lavastetuksi. Miksi? Toki onhan
kuva raflaava kun vasemmistolaista näkökulmaa vuoden 1918 tapahtumista

tuodaan esiin. Kirja painottaa valkoisen
sisällissodan osapuolen kaikkinaista
pahuutta ja julmuutta. Todistella, että
punaisten kapinointi oli perusteltua,
ja hävinneiden ankara kohtelu siten
tuomittavaa.
Valkoisten rankaisutoimia paheksutaan yleisesti vasemmistolaisten taholta.
Toki niissä osin mentiin yli kohtuuden..
Olisiko kostonomaisia veritekoja voitu
välttää? Ei pystynyt punaisten johtokaan
omiensa tekemiä murhatöitä suitsimaan. Kapinoissa on hävinneen osapuolen kohtelu poikkeuksetta ikävää.
Kirjoittaja toteaa: ”Ennen vuotta 1918
Suomen kansanedustuslaitos oli Euroopan modernein. Kansalaisyhteiskunta
järjestöineen oli pitkälle kehittynyt.
Myös kaikkein vähäväkisimmät voivat
saada äänensä kuuluville. Suomesta oli
hyvää vauhtia tulossa pohjoismainen
yhteiskunta.” – Miksi kapina tällaisen
olotilan kumoamiseksi?!

Presidentti Mauno Koivisto vastasi Huvudstadsbladetin haastattelijan
kysymykseen, mitä olisi tapahtunut,
jos punainen osapuoli olisi voittanut
sisällissodan? – ”Ennemmin tai myöhemmin Suomesta olisi tullut osa
Neuvostoliittoa. Sodan jälkeen suhteet
väestöryhmien välillä olisivat olleet
hyvin tulehtuneet. Punainen puoli olisi
voittanut vain Neuvostoliiton avulla,
eikä punainen hallitus olisi selvinnyt ilman tukea idästä. Silloin Neuvostoliitto
olisi sanellut ehdot.”
Seppo Hentilän teoksella ei hänen
toivomaansa konsensusta sisällissodan
osapuolten välillä edistetä. Kirjan
kansikuva jo jakaa heti lukijat kahteen
leiriin. Onhan kirjassa toki paljon aatevapaata, asiallistakin historiallista
sisältöä, mutta se on syytä lukea erittäin
kriittisin mielin.
Pertti Rampanen
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Kirjallisuutta

Talvisodan menestyksen edellytykset tulivat harjoittelemalla

Talven soturit
Talvisotataito Suomessa 1918–1940
Pasi Tuunainen

344 sivua, Gaudeamus 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.
Jukka Knuuti

Vieläkin puuttuu se ”oikea” päämajakuvaus

Mannerheimin päämaja
Sodanajan johtoesikunta 1918–1944
Mikko Karjalainen

463 sivua, Otava 2019
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Tämä on se kirja, jota olen vuosia odottanut. Näin uskoin Karjalaisen kirjasta
ja ostin sen itselleni isänpäivälahjaksi.
Odotin, että kirjasta selviää, mitä Mannerheimilta puuttunut sotakorkeakoulun
tuoma tietämys käytännössä merkitsi.
Jokainen tutkija kun aina muistaa mainita tämän puutteen. Siitäkö johtui,
että Neuvostoliiton suurhyökkäys kesäkuussa pääsi yllättämään Mikkelin
päämajan housut kintuissa, vaikka sinne
oli välitetty runsaasti tiedustelutietoja ja
ilmakuvia puna-armeijan hyökkäysvalmisteluista.
Kirja olikin oikeastaan katsaus siitä,
kuinka Mannerheimin päämaja rakentui
ensin vapaus- ja sitten talvi- ja jatkosodissa. Toki se käy ilmi, että Manner-

heim halusi, että kaikki asiat esitellään
hänelle itselleen. Mutta tavanomaista
esikuntarakennetta ei muodostunut
Mikkelin yläkansakoululle, minne päämaja perustettiin. Jotenkin oireellista on,
että kirjan ilmestyessä viime vuoden
syksyllä tiedotusvälineissä rajoituttiin
kertomaan lähinnä Mannerheimin
sairauksista. Ja niitähän vanhalla miehellä riitti.
Toki kirja oli kiintoisa lukea. Mutta
edelleen jäin odottamaan sitä ”oikeaa”
kirjaa, joka kertoisi, miksi vaikkapa tuo
9.6. 1944 niin täydellisesti saattoi yllättää päämajan.
Jukka Knuuti

Kirjallisuutta

Miksi itsenäisyyspäivänä puhutaan talvisodasta

Neuvostoliiton varjossa
kasvanut kansa

Kirja on kokoelma esseitä, jotka tavalla
tai toisella liittyvät Suomen ja Venäjän/
Neuvostoliiton suhteisiin. Useimmat
esseet liittyvät kirjoihin, joista varhaisimmat ovat 1800-luvulta. Tuoreimmat
tekstit käsittelevät viime vuosina julkaistuja venäläisiä poliittisia kirjoittajia,
jotka ovat Suomessa tuntemattomia.
Vihavainen käsittelee myös Wolf
Halstin kirjaa ”Me ,Venäjä ja muut”
(1969). Kirja on jäänyt mieleen erityisesti siitä syystä, että kotisryssäni (jollainen
minulla oli 1970-luvun alkupuolella)
kehui kirjaa.

Kirjoittaessaan talvisodasta, ettei Stalin olisi voinut yhdistää Suomen kansaa
tehokkaammin kuin ryhtymällä talvisotaan valehtelemalla Neuvostoliiton tulevan avuksi kapinallisille, joita ei ollut.
Talvisodasta tuli oikeasti vapaussota.
Siksi onkin luonnollista, että itsenäisyyspäivänä ei niinkään puhuta vuodesta
1917 tai 1918, vaan sitäkin enemmän
talvisodasta ja sen jatkokurssista.
Kirjaa voi lämpimästi suositella Venäjän/Neuvostoliiton/Venäjän ja Suomen
välisistä suhteista kiinnostuneille.
Jukka Knuuti

Timo Vihavainen

331 sivua, Minerva 2019

Talvisota Lapissa jäänyt paitsioon

Kaksintaistelu lumessa
Lapin talvisota
1939 – 1940.
Mika Kulju

205 sivua, Gummerus 2019

Lappi on jäänyt talvisotaa käsittelevässä sotahistoriallisessa kirjallisuudessa melkoiseen paitsioon. Suurimmat taistelut tosin käytiin Kainuussa
ja Karjalassa. Lapin alueen ratkaisevat
taistelut käytiin Sallan suunnalla, Pelkosenniemellä ja Kemijärven Mäntyvaarassa joulukuussa 1939. Pelkosenniemellä ja Mäntyvaarassa puna-armeija
pääsi kaikkein syvimmälle Suomen
alueelle. Näissä taisteluissa ratkaistiin
Pohjois-Suomen kohtalo. Varsinkin
Mäntyvaarassa taisteltiin Suomen joukkojen viimeisillä voimilla ja häviö olisi
merkinnyt puna-armeijalle esteetöntä
pääsyä ensin Rovaniemelle ja sitten
Tornioon. Voi vain kuvitella, mitä tämä
olisi voinut merkitä tulevissa rauhanneuvotteluissa. Molempien ylivoimaista

vihollista vastaan käytyjen taisteluiden
muistomerkeissä ei aiheetta lue. ”Tässä
auttoi Herra”.
Petsamon suunnan taistelut nostivat
tietoisuuteen Osasto Pennasen. Sodan
aikana ja sodan jälkeen ilmiömäisen,
aina rajavartiolaitoksen johtoon päätyneen uran tehnyt Antti Pennanen nousi
Petsamon joukkojen johtoon puolivahingossa jääkärikapteeni Salmelon
tehtyä itsemurhan ja tämän edeltäjän,
jääkärikapteeni Pajakan saatua surmansa kuulusteluissa Petsamon vakoilujutun
yhteydessä syksyllä 1939.
Kulju nostaa esille ansiokkaasti nämä
unohdetut sotatapahtumat, joissa ratkaistiin Pohjois-Suomen kohtalo.
Pasi Pulju
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Kirjallisuutta

Puhtaat paperit Suomen SS-vapaaehtoisille

Suomalaiset
SS-vapaaehtoiset ja
väkivaltaisuudet
1941–1944
Lars Westerlund

Oli paikallaan, että viime keväänä
valtioneuvoston toimeksiannosta tehty
englanninkielinen selvitys suomalaisten
SS-miesten osuudesta Saksan itärintamalla tapahtuneisiin lähinnä juutalaisiin
kohdistuneisiin julmuuksiin käännettiin
suomeksi. Tekstiin on tullut lisää muutama lyhyt luku, joista osa käsittelee natsien rotuoppien taustoja sekä tilannetta,
jossa suomalaiset pioneerit joutuvat telottamaan muutaman ”siviilivakoojan”.
Vaikka suomennetussa selvityksessä
oli on uutta vain telotettujen nimet,
tiedotusvälineet iltapäivälehdet etunenässä levittelivät otsikkoja suomalaisten
SS-miesten osallistumisista raakuuksiin.
Vaikka englanti onkin nykyään ”toinen kotimainen”, on hyvä, että nyt sitä

taitamattomallakin on tilaisuus tutustua
selvitykseen. Ja todeta, että suomalaisille SS-vapaaehtoisille, erityisesti
nuoremmille ns. pataljoonan pojille,
voidaan antaa puhtaat paperit. Selvitys
käsittelee lähes yksinomaan tapahtumia, kun he olivat vielä koulutettavina.
Ns. divisioonan miesten osalta kirja
on erittäin hyvä kuvaus heidän sotatiestään kesän ja syksyn 1941 aikana.
Käsittämättömiä raakuuksia tapahtui.
Mutta ilman, että suomalaisilla olisi
niissä juuri mitään roolia ollut.

Punaisten käynnistämä kapina sai aikaan tapahtumavyöryn, jonka seurauksena yli 30 000 henkilöä menetti henkensä. Vallan tavoittelu pisti taas kerran
maksumiehiksi tavalliset kansalaiset.
Punaisten sotamenestyksen hiipuessa
ja joukkojen vetäytyessä mukaan tarttui suurin joukoin aatteen kiihkeimpiä
tai vähemmän sitoutuneita kansalaisia;
miehiä, naisia ja lapsia. Kokonaisia
perheitä oli tien päällä pakenemassa
valkoisten kostoa.
Suuren joukon osalta matka päättyi
Hennalan vankileirille. Saksalaiset ja
suomalaiset kokosivat 18 000 punavankia suurelle leirille. Kukaan ei ollut etukäteen valmistautunut tällaiseen, mikä
ensi sijassa aiheutti sen, että leirillä oli
kurjat olot; miehiä ja naisia teloitettiin
mielivaltaisestikin, ahtaus, lutikat, ravin-

nosta oli pulaa, niin kuin koko maassa.
YTT Marjo Liukkonen on purkanut
näitä tapahtumia arkistodokumenttien,
päiväkirjojen, muistelmien ja kirjeiden
kautta. Hennalan leirillä kärsineitä miehiä oli myös Liukkosen omassa suvussa.
Materiaalista syntyy yksiselitteisen karu
kuvasta sodan traagisesta vaiheesta.
Monia asioita tehtiin väärin, mielivalta
rehotti, kosto punaisten toiminnasta
oli helppo panna leirillä toimeen. Ja
pantiinkin.
Dokumenttien kautta syntyy varsin
synkkä ja epäoikeudenmukaiselta vaikuttava kuva, joka valottaa painotetusti
vankien näkemystä tapahtuneista tavallaan irrallaan suuremmasta kehyksestä.
Näiden ihmisten kohtalo oli sinetöity jo
sodan alkaessa, paljon ennen Hennalan
leirille tuloa.

Jukka Knuuti

372 sivua, SKS 2019

Punaiset väliinputoajat

Teloitusjonossa
Hennalan miesvankien kohtalot
1918–1919
Kerstin Kronvall

238 sivua, Atena
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Kirjallisuutta

Kiinan nouseva rooli

Kremlin nyrkki
Ilkka Remes

428 sivua, WSOY 2019
Ilkka Remeksen tavaramerkkinä on todelta tuntuva viitekehys ja skenaario.
Kirjan alkukohtaukset saavat lukijan
tuntemaan hämmentynyttä neuvot-

tomuutta. Pommeja sataa Helsingin
edustan merialueelle, ja Suomen ilmapuolustus on lamautettu. Ahvenanmaan
suunnalla tapahtuu outoja asioita. Näinkö helposti se käykin?
Remes ei ujostele herättää keskustelua poliittisesti herkistäkään aiheista,
ja monista teemoista soisi keskustelun
todella viriävän vaikka ne nostetaankin
esiin viihdekirjallisuuden kontekstissa.
Nytkin Remes tarjoaa nasevia syöttöjä suoraan poliittisten päättäjiemme
lapaan.
Ahvenanmaa on harvinainen ja samalla herkullinen miljöö trillereille.
Ahvenanmaalaiset eivät ehkä olekaan
sotilaallisesti niin passiivisia kuin saarten demilitarisoitu asema ja asukkaiden
vapautus asevelvollisuudesta antaisi
olettaa.
Uutena toimijana Remes marssittaa
areenalle Kiinan. Vihdoin! Kiina on jo

pitkään nostanut profiiliaan niin peittelemättä meidänkin kulmillamme,
että siihen soisi kiinnitettävän vakavaa
huomiota tosielämässäkin.
Osana juonta on Kolmannen valtakunnan tieteen ja tekniikan huima etumatka aikalaisiin nähden. Saksalaiset
tiedemiehet keksivät ohjusten ohella
monta sotateknistä innovaatiota, jotka
otettiin laajemmin käyttöön vasta vuosikymmeniä myöhemmin.
Henkilögalleria saattaa aluksi tuntua
turhan runsaalta, mutta monisyinen tarina ja tiuhaan vaihtuvat miljööt vaativat
sitä. Tapahtumavyöry on niin kiivas, että
taukoja ei malta pitää, eivätkä hahmot
ehdi unohtua. Juoni on monikerroksinen, ja henkilöhahmoille haetaan syvyyttä koukuttavilla sivujuonilla.
Seppo Simola

SS-vapaaehtoinen, joka ei ampunut laukaustakaan

Kiitoskortti Hitleriltä
SS-mies Jorma Laitisen päiväkirjat
1941–1943
Jari Vilen, Markku Jokisipilä

208 sivua, Minerva 2020

Tästä kirjasta on turha etsiä jännittäviä
taistelukuvauksia, sillä ns. divisioonan
miehiin kuulunut Laitinen oli autonkuljettaja ja siirtyi sittemmin moottoripyörään. Päiväkirjamerkintöjen perusteella
hän kertaakaan ampunut taistelutilanteessa kiväärillään. Muistiinpanoissa
on hyvin vähän viittauksia väkivallantekoihin siviilejä ja juutalaisia kohtaan
ja nekin maininnat ovat paheksuvia.
Laitinen kertoo myös antaneensa leivän
venäläiselle perheelle ja perheen osoittamasta kiitollisuudesta.
Automiehen suppeasta näkökulmasta
katsova, nyt ensi kertaa julkaistu, päiväkirja on taitavasti taustoitettu sotatapahtumien etenemisellä. Kirjoitustapa
tekee järisyttävän vaikutuksen kuvaus
Malgobekin hyökkäyksestä. Laitinen
kertoo päiväkirjassaan moottoripyö-

rän männänrenkaiden viilaamisesta.
Näiden merkintöjen väliin on lisätty ,
kuinka monta suomalaista päivän aikana kaatui tai haavoittui.
Kirjoittajat asettuvat viimeaikaisessa
keskustelussa suomalaisten SS-vapaaehtoisten osallistumisesta raakuuksiin
suomalaisten puolustuksen puolelle.
SS-keskustelun liikkeelle saattaneen
Svanströin väitteitä kirja luonnehtii yliampuviksi ja liioitelluiksi.
Entä kirjan nimi ”Kiitoskortti Hitleriltä”. Haavoittuneille sotilaille, kuten
Laitiselle annettiin ”Ein kleiner Dank
des Führers an seine Soldaten” ( = johtajan pieni kiitos sotilailleen) tällainen
kiitoskortti.
Jukka Knuuti
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Sääli tulevaa sukupolvea

Jaettu Maapallo
Tim Marshall

306 sivua, Atena 2019

Viime vuosina olemme kuulleet liikaakin USA:n ja Meksikon rajalle tulevasta
muurista (joka on edelleen rakentamatta). Israelin palestiinalaisalueille
rakentamia asutuksia ympäröivä muuri
sitävastoin on todellisuutta, kuin myös
Unkarin, Itävallan ja Balkanin maiden
rajoille rakennetut verkkoaidat.
Kirjan luettuaan huomaa, kuinka
uutisemme keskittyvät valkoisen maailman asioihin. Enpä tiennyt, että erilaisia
sähköaitoja ja esteitä on Aasiassa Myanmarin ja Bangladeshin kuin Pakistanin
ja Intian rajoilla. Jopa Saharan hiekkaaavikoilla on Marokon ja Länsi-Afrikan
rajalla hiekkavalli ja sähköistetty aita.
Eivät vain aidat jaa ihmisiä ”meihin”
ja ”muihin”, vaan myös uskonto. Pahimmillaan tämä on Lähi-idässä, missä

shiiat ja sunnit eivät voi sietää toisiaan.
Eurooppalaisen on vaikea ymmärtää
syvää vihaa, joka pohjaa kiistaan Muhammedin perillisestä yli tuhat vuotta
sitten. Rauhallista aikaa Syyriaan, Iraniin, Irakiin, Jemeniin, Saudi-Arabiaan
jne. saadaan odotella vielä pitkään.
Niin paljon tietoa kun kirja sisältääkin, on se suurelta osin masentavaa.
Niin paljon pahaa on ihmisillä edessään
varsinkin maailman köyhimmillä alueilla. Ja tilanne vain pahenee sitä mukaa
kuin ilmastonmuutos etenee. Joku viisas
kirjoitti joskus, että sääli tulevaa sukupolvea. Se sopii ikävän hyvin Marshallin
maalaamaan tulevaisuuteen.
Jukka Knuuti

Kun Helsinki valmistautui maihinnousuun

Osasto H. Pääkaupungin
salainen joukko-osasto
Atso Haapanen

170 sivua, Docendo 2019
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Haapanen kertoo vähemmän tunnetusta vaiheesta jatkosodassa; Helsingin valmistautumisesta jatkosodan
loppuvaiheessa neuvostojoukkojen
mahdolliseen maihinnousuun Helsingin ympäristöön. Tähän tarkoitukseen
pääkaupungin puolustajia ei kuitenkaan
tarvinnut koskaan hälyttää. Kun sitten
hälytys tuli, varauduttiin saksalaisten
kaappausyritykseen.
Kokonaan uuden taisteluosaston
maasta polkaisemisen epäkiitollinen
tehtävä jäi kenraali Woldemar Hägglundin vastuulle. Mitä joukkoja oli
saatavissa, ne olivat joko yli-ikäisiä tai
aivan nuoria. Sama koski tietysti aseita,
a-tarvikkeita, varusteitä, ajoneuvoja ja
kaikkea mahdollista.
Kirjassa kuvataan seikkaperäisesti
neuvostojoukkojen edellytyksiä ja mahdollisuuksia maihinnousun tekemiseen.

Mistään ei kuitenkaan selviä, oliko naapurilla sellaisia suunnitelmissa. Hyvä
joka tapauksessa, ettei mitään tapahtunut. Maihinnousun torjujat olivat hyvin
sekalainen joukko.
Lähimpänä todellisuutta oltiin, kun
osasto H todella hälytettiin elokuussa
1944. Silloin ei enää uhkana ollut Neuvostoliiton maihinnousu, vaan pelko
saksalaisten kaappauksesta. Suomi oli
irroittautunut sodasta ja pelättiin Saksan
kaappaavan Helsingin, kuten he olivat
tehneet Unkarissa ja Romaniassa. Väärä
hälytys, onneksi.
Kirja on raskaslukuinen, sillä koottu
runsas materiaali on paljolti luetteloina
ja tilastoina, jotka vasta ovat kirjan materiaali. Haapanen jättää liikaa lukijan
harteille.
Jukka Knuuti
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Suomi auttoi Neuvostoliiton syntymisessä

Suomi terrorin
tukikohtana
Erkki Vettenniemi

304 sivua, SKS 2019

Ilman suomalaisten myötävaikutusta
ei ehkä olisi syntynyt Neuvostoliittoa.
Suomi piilotteli venäläisiä terroristeja, jotka pyrkivät kaatamaan tsaarin.
Suomalaisten vastustaessaan tsaarin
Venäjää sen yrittäessä saada Suomea
kuriin, kaikki tsaarin vastustajat katsottiin liittolaisiksi ja heitä autettiin. Autonomisessa Suomessa tsaarin poliisilla
ei ollut mahdollista jahdata terroristeja,
joita suomalaiset, jopa poliisipäälliköt
auttoivat. Eivätkä bolsevikit olleet ainoita Suomessa lymyilleitä venäläisiä
terroristeja.
Stalin ja Lenin tapasivat ensi kertaa
toisensa 1905 Tampereen työväentalossa pidetyssä Venäjän bolsevikkien kokouksessa, jonka turvallisuudesta huolehti
Tampereen poliisipäällikkö. Komento
muuttui vasta, kun Venäjä uhkasi kovilla otteilla suomalaisia. Leninkin joutui

pakenemaan ja hänet autettiin heikkoja
jäitä myöten Turun saaristossa laivaan
jouluna 1907.
Kun tsaari oli kaatunut maaliskuussa
1917 palasi Lenin Sveitsistä Venäjälle.
Kun Kerenskin hallitus yritti kukistaa
bolsevikit syksyllä 1917, auttoivat suomalaiset Leninin rajan yli Suomeen naamioimalla hänet veturin lämmittäjäksi.
Lenin piileskeli Helsingissä asuen välillä
poliisipäällikön asunnossa. Suomalalaiset hoitivat hänen kirjeenvaihtonsa Pietariin. Ja lopulta hänet vietiin takaisin
Pietariin vallankumousta tekemään jälleen veturin lämmittäjäksi naamioituna.
Ilman suomalaisten apua Lenin tuskin olisi onnistunut pyrkimyksissään ja
kehitys Euroopassa olisi 1918 jälkeen
saanut toisenlaisen suunnan.
Jukka Knuuti

Karolinkiarmeijan uljaat sinitakit

Murhanenkeli
Teemu Keskisarja

278 sivua, Siltala 2019

Suuri Pohjan sota käytiin 1700–1721.
Kaarle XII:n (Keskisarja käyttää nimeä
Carolus) sota Pietari Suurta (Pjotr) ja
muita vastaan merkitsi Suomelle venäläismiehitystä, siviiliväestön julmaa
kiduttamista ja osittaista orjuuttamista.
Ruotsille se merkitsi suurvalta-ajan
päättymistä.
Keskisarja seuraa karoliiniarmeijan
sotatietä Suomesta Baltian kautta Turkkiin ja aina Norjaan, jossa armeijan rippeet kokivat jäätävän kohtalon. Kolkon
kohtalon sai myös iältään nuorehko,
mutta jo harmaantunut, kaljuuntunut
ja hevosonnettomuuden vuoksi ontunut
Carolus-kuningas.
Sotatapahtumien takaa esille nousevat sotaakäyvän karoliiniarmeijan sotilaat johtajineen, mm. kenraali Armfelt
kolmetoistavuotiaine lapsivaimoineen.

Maalausten suoraselkäisten, sinitakkisten karoliinien sijasta pääosissa ovat,
kirjoittajalle tyypilliseen, suorastaan
inhorealistiseen tyyliin, likaiset, haisevat, puolikuntoiset, hampaattomat ja
huonosti varustetut rääsyläiset, joiden
joukossa oli eläimeen sekaantujia ja
ainakin yksi miehenä esiintynyt nainen.
Armeija ei ollut mikään houkutteleva
elämänura rivimiehelle, mutta monella
ei ollut köyhyyden vuoksi muuta vaihtoehtoa kuin värväytyä lähes pakotettuna
pian entisen suurvalta-armeijan palvelukseen. Tilannetta helpotti tietoisuus,
että mikään ei tapahtunut ilman Jumalan tahtoa.
Pasi Pulju
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Valaiseva kuvaus rintamahevosen sotatiestä

Risto-ruunan sotaretket
Viljo Sallinen

244 sivua, Bookcover & Viljo
Sallinen 2019

Kirjan päähenkilö on Risto-ruuna, joka
1939 YH:n alla kuusivuotiaana otetaan
palvelukseen. Koko tarina perustuu
ruunan omaan kertomukseen. Samoin
kuin monilla veteraaneilla Risto-ruunan
sotareissu kesti syksyn 1939 YH:sta
aina syksyyn 1944 saakka. Ristolla oli
sotaväessä paljon kavereita, sillä sotien
aikana palveluksessa oli yhteensä noin
150 000 hevosta, joista yli 20 000 kärsi
sankarikuoleman. Ristokin haavoittuu
kaksi kertaa lievästi.
Risto-ruunan sotakokemus oli monipuolinen: Talvisodassa se oli kuormasto
hevonen. Välirauhan ajan jatkuneen
palvelun aikana todettiin, että rauhallisena ja vahvana Risto sopii tykkivaljakon vetäjäksi. Se sai ratsurikseen
Valden, mustalaisen, joka erinomaisena hevosmiehenä huolehti Ristosta

parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjoittajan täytyy olla kokenut hevosmies;
niin asiantuntevasti hän kuvaa, kuinka
hevonen käyttäytyy, ja miltä hevosesta
taakkojen vetäminen tuntuu.
Tykkivaljakkoa ajavat ratsurit, jotka
ratsastavat valjakon vasemmanpuolisilla
hevosella ja ohjaavat valjakkoa, jossa
oli 4–8 hevosta tykin painosta riippuen. Kirjasta saa hyvän kuvan, kuinka
paljon hevosmiehet saivat tehdä töitä,
jotta ”taistelijapari” pysyi vetokunnassa.
Hevonen oli hoidettava ilman talleja 30
asteen pakkasessakin.
Satojen sotakirjojen lukijalla Ristoruunan sotaretket antoi aivan uutta
tietoa ja avasi uusia näköaloja.
Jukka Knuuti

Jäinen seikkailu Pohjoisnavalla

Amundsenin viimeinen
matka
Monica Kristensen
(Suom. Arja Kantele)

382 sivua, Like 2018
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Ilmeisesti vain Mussolinin Italian mahdin osoitukseksi keväällä 1928 varustama, Umberto Nobilen johtama,
ilmalaiva Italian lento Pohjoisnavalle
haaksirikkoutui paluumatkalla Norjan
Huippuvuorille. Eloonjääneiden pelastamiseksi järjestettiin laaja kansainvälinen pelastusoperaatio, jossa oli mukana
myös suomalainen lentokone kolmen
hengen miehistöineen.
Naparetkeilijä Roald Amundsenin
näki pelastusoperaatiossa mahdollisuuden hiipuneen maineensa kohottamiseksi. Koska Norja ei antanut hänelle
tehtävää, Ranska varusti lentoveneen
Amundsenin ryhmän käyttöön. Lentovene miehistöineen kuitenkin katosi
kesäkuun jälkipuoliskolla ehtimättä
osallistua juurikaan operaatioon.
Nobilen ryhmän haaksirikkoutuneesta pääjoukosta lähti kolme miestä

jalkaisin hakemaan apua, mutta näistä
kolmesta yksi ei pelastunut. Ruotsalainen lentokone pelasti Nobilen, loppujen eloonjääneiden jäädessä neuvostoliittolaisen jäänmurtaja Krasinin
pelastettavaksi. Näistä tapahtumista
nousi mediakohu. Miksi Nobile itse
pelastautui ensimmäisenä ja jätti loput
muiden pelastettaviksi? Mikä oli kahden
italialaisen kanssa leiristä lähteneen
ruotsalaisen Finn Malmgrenin oikea
kohtalo? Jätettiinkö hänet heitteille vai
tapahtuiko vieläkin pahempaa?
Kyseessä on jännittävä tosielämän
seikkailu. Kirjan otsikko on ehkä liian
suppea.
Pasi Pulju
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Finnentag-juhlallisuuksissa soittokunta soitti sekä Kellinghusin hautausmaalla että
Hohenlockstedtin Ehrenheinissa perinteisen saksalaisen sotilashautajaisissa käytetyn
melodian. Kuvassa olevat sanat menevät suunnilleen näin: Minulla oli ystävä/parempaa
et voi saada/Kun rummut pärisivät taisteluun/hän asteli vieressäni samoin askelin ja
samassa tahdissa.

