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Pääkirjoitus syyskuussa 2020

Pandemia
Kun työskentelin puolustusministeriössä 1990-luvulla,
kirjoittelimme skenaarioita erilaisista suomalaisista mahdollisesti kohtaavista kriiseistä. Papereihin ilmaantui kerran sellainenkin uhka kuin pandemia. Mikä se sellainen
on, kyselimme. No se on sellainen maailmanlaajuinen
tautiepidemia, kuin nyt viimeksi lintuinfluenssa. Jaha. Ja
niin potentiaalisten uhkien listan loppuun lisättiin hieno
uusi sana pandemia.
Kun nyt sitten alkuvuodesta Suomessakin tavattiin koronan ensimmäiset tapaukset, televisiossa jotkut asiantuntijat rauhoittelivat: vuosittain Suomessa kausi-influenssaan
saattaa sairastua miljoona ihmistä ja heistä noin 3000
kuolee. Eli ei se sen kummempi ole.
Ei kuitenkaan mennyt pitkää aikaa, kun kelloon tuli toinen ääni. Puhuttiin rajojen sulkemisesta, karanteeneista,
sairaaloiden teho-osastojen kapasiteetin riittävyydestä. Ei
se korona ollutkaan kausi-influenssaan verrattava tauti.
Pandemia vaikutti pian myös perinneyhdistyksen toimintaan. 21. maaliskuuta Kouvolassa pidettäväksi suunniteltu vuosikokous siirretiin myöhempään ajankohtaan.
Ja vastaavasti elokuun alussa Oulussa pidettäviksi suunnitellut kesäpäivät siirtyivät sovinnolla seuraavaan kesään.
Kaikki jouduimme kokemaan kummallisia asioita. Uusimaa eristettiin muutamaksi viikoksi muusta Suomesta. Yli
70-vuotiaat todettiin riskiryhmäksi ja heidät ohjeistettiin
jopa pysyttelemään sisätiloissa. Koulut siirtyivät etäopetukseen, joka useimmille lahjakkaille sopi oikein hyvin.
Toisaalta huonosti pärjäävät katosivat kokonaan koulun
tavoittamattomiin.

Vanhat ihmiset kärsivät hoitopaikoissan entistä enemmän yksinäisyydestä, kun omaiset eivät päässeet tapaamaan heitä. Työpaikoilla siirryttiin mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyyn. Perinneyhdistyksen maaliskuulta
lykkääntynyt vuosikokouskin toteutettiin netin välityksellä.
Lopultakin tähän mennessä itse taudin kanssa pärjättiin hyvin. Tätä kirjoittaessa on Suomessa todettu 8 086
koronatartuntaa, sairaalahoidossa on 10 henkeä ja tehoosastolla yksi. Kuolonuhreja korona on vaatinut 336. Tosin
tauti on myös uudelleen leviämässä uudelleen, mutta ei
kuitenkaan samassa laajuudessa kuin alkuvuodesta.
Kohtalokkaimmaksi epidemia on osoittautunut talouselämälle. Ulkomaankauppa ei käy, kun tauti riehuu
kaikkialla. Lentoyhtiöt ja matkailuelinkeino ovat kulun
partaalla kuin maasta toiseen ei voi matkustaa. Firmoissa käydään YT-neuvotteluja ja konkurssiaalto uhkaa yrityselämää. Talouselämän tukemiseksi ja yhteiskunnan
pyörimässä pitämiseksi valtio joutuu ottamaan lainaa
ennen näkemättömiä määriä. Lainoja, joita vielä lastenlapsemmekin maksavat.
Eli varsin pieniä ovat muuhun verrattuna ne kiusat, mitä korona on meidän puuhillemme aiheuttanut. Voimme
vain liittyä siihen valtavan joukkoon, joka odottaa toivoo
samaa asiaa: rokotetta.
Jukka Knuuti
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Helsinki-Uudenmaan osastolla
on käytettävissään voimahahmoja
Helsinki-Uusimaa on jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen suurin paikallisosasto 563
jäsenellään. Se on perustettu
vuonna 1992 ja sen toiminta
pohjautuu vahvasti elävään
jääkärihistoriaan: Jääkäriliiton
Helsingin Ala-osaston, Jääkärinrouvain yhdistyksen ja Jääkärinuorten toimintaan.
Lupauduin hieman keveästi Jukka
Knuutin toiveeseen kirjoittaa Helsinki-Uusimaan osaston esittely.
Huomasin heti, että netistä ei löydy
mitään tietoa Helsinki-Uusimaasta ja
vanhassa kansliassa käydessämme totesimme pöytäkirjojen ja sen sellaisten olevan vielä banaanilaatikoissa,
odottamassa siirtoa ja arkistointia.
Osaston tämän hetkinen tilanne ja
esittelyt olivat helppoja kirjoittaa,
koska olen ollut suhteellisen pitkään
mukana toiminnassa. Mutta missä
ovat juuremme? Mistä on HelsinkiUusimaa saanut aineksensa tulla
erityiseksi ja suureksi alaosastoksi ja
miten on historiallisten tosiasioiden ja
tarinoiden laita? Onneksemme meillä
on vielä keskuudessamme yhdistyksen voimahahmoja, joiden tiedosta
ja taidosta ammentaa. Huomasimme
kuitenkin, että nyt on syytä perehtyä
paremmin yhdistyksen historiaan ja
toimintaan, sillä todellakin seisomme
jättiläisten hartioilla. Meitä ennen on
toiminnassa ollut värikkäitä ja suuria miehiä ja naisia, joille saamme
olla kovin kiitollisia. Tässä kuitenkin
koottuna hieman historiaa ja nykyaikaa ja matkahan jatkuu Koronasta
ja pienestä tuuliajosta huolimatta
myönteisesti.
Helsinki–Uusimaa osastolla on
pitkät perinteet sekä jääkärinuorten,
jääkärirouvien, jääkäriliiton ja Perin-
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Helsinki-Uusimaan osastolla oli etuoikeus käyttää tukikohtanaan perinteistä
Jääkärikansliaa. Tässä neuvottelevat vihreän veran äärellä kaksi entistä: perinne
yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Laatikainen sekä Helsinki-Uusimaa osaston
puheenjohtaja Arno Hakkarainen. Ja entinen on Jääkärikansliakin, josta jouduttiin luopumaan. Kuva Jorma Ignatius

neyhdistyksen toiminnassa. Tiivistä
yhteyttä on ylläpidetty muun muassa
yhteisen tilan: Jääkärikanslian kautta.
Jääkärikanslia sijaitsi pitkään osoitteessa Pohjoisranta 20 ja jo ovelta
saattoi päästä talon ja jääkäriliikkeen
satavuotiseen tunnelmaan kiinni.
Vanhan talon tuoksun ja historiallisten esineitten kautta historia tuntui
meistä kaikista todella elävältä. Kansiliassa oli jääkäreiden jäämistöä,
käsitöitä, vaatteita, taidetta, vanhoja
huonekaluja, liput, kirjoja ja patsaita.
Kanslia toimi myös lukuisien tunnelmallisten tapahtuman keskiössä
ja sinne saattoi kuka tahansa jääkärihistoriasta kiinnostunut poiketa.
Tällä hetkellä vanhassa kansliassa on
vaan laatikkopinoja, materiaalikasoja, sekalaisia huonekaluröykkiöitä
ja pölyä.

Perinteet kunniaan
JP 27 Perinneyhdistys on koko maan
kattava yhdistys, eri puolille Suomea

on perustettu osastoja, jotka järjestävät alueillaan toimintaa jäsenistölleen.
Yrjö-Pekka Rautalahti mainitsee
Helsinki-Uusimaan historiasta tärkeimpinä Henrik Laguksen ja Jääkärinrouvien Jääkärilaatta-projektin
sekä kouluihin, osakuntiin että tärkeimpien rakennusten seiniin. Hän
mainitsee myös Jääkärihautojen kartoituksen, jota veti Erkki Sillanpää.
Sillanpää junaili myös Jääkärien
Helsinki-kirjan ja -kartan sekä niihin
liittyvien tapahtumien järjestämisen.
Myös perinteinen perhejuhla tulee
mainittua.
– Perhejuhla on ollut perinneyhdistyksen toiminnan yhdistävä lanka
ihan alusta saakka. Jo 1930-luvulla
Saara Rampanen järjesti Katajanokan
kasinolla erityisesti lapsille suunnatun
juhlan, kertoo pitkäaikainen jäsenemme Anja Voss.
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Perhejuhla Katajannokan kasinolla 1930-luvulla.
Perhejuhlaa vietettiin Saara Rampasen toimesta Katajanokan upseerikerholla vuonna 1935. Kuva: Kanslia.
1960-luvulla järjestettiin perhejuhlaa mm. Kauppakorkeakoululla
ja Hankenilla, sekä Munkkiniemen
yhteiskoululla. Perhejuhla järjestettiin
myös pitkään N.M.K.Y:n Juhlasalissa.
Perhejuhlaa järjestettiin samalla
ohjelmalla myös vielä 2005, tällöin
paikkana toimi Bullan kulma Bulevardilla. Ohjelmassa oli sotilaiden
laulua, liput, arpajaisia, Joulupukki,
Taikuri-Keke ja Lucia-neidot oikeine,
palavine kynttiläkruunuineen. Eteisessä toimi pikkuväen onnenpyörä.
Perhejuhla järjestettiin ainakin 72
kertaa vahvojen perinteiden mukaan
ja sen mukana pääsi nuoremmatkin
ihanasti tunnelmaan ja historian
siiville.
10.10.1992 oli JP 27:n Perinneyhdistyksen Helsinki-Uusimaan osaston perustava kokous. Osasto jatkoi
sitä toimintaa, joka oli vakiintunut
JP 27:n Perinneyhdistyksessä (nimi
muutettu 1972) ja Jääkärinuoret ry:ssä
(yhdistys perustettu 1965) sekä Jääkäriliiton Helsingin Ala-osasto ry:ssä.
Jääkärit kokoontuivat kuukausittain
kuulemaan esitelmiä ja tapaamaan
jääkäriveljiään, monia vuosia Katajanokan Kasinolla ja sittemmin Jääkärikansliassa, puheenjohtajanaan
Väinö Valve ja sihteerinä Paul Voss.
Jääkäriliiton Helsingin ala-osasto
lopetettiin 1988, (siihen kuului
vain Jääkäreitä) Kuukausikokoukset
jatkuivat sitten Perinneyhdistyksen

Jääkärikerhona, johon olivat kaikki
jäsenet tervetulleita. Ja tämä kerho
siirtyi Helsinki-Uusimaan hoitoon.
Tästä muodostui Jääkärikerho, joka
jatkui sitten Helsinki-Uusimaan osaston toiminnassa 1992 alkaen. Erkki
Pekki toimi Jääkärikerhon sihteerinä
ja puheenjohtajana edelleen kenraali
Väinö Valve.

Jättiläisten hartioilla
Yhdistyksemme jäsenet koostuvat hyvin erilaisista lähtökohdista: on nuoria ja vanhoja, isoja tietäjiä, historian
harrastajia, yhdistysaktiiveja, miehiä
ja naisia, joita yhdistää halu vaalia
jääkäriperinteitä. Kunniajäsenistä
voisi mainita ainakin Sami Sihvon ja
Asko Kilpisen.
– Yksi mainitsemisen arvoinen
asia on tietenkin jääkärikerho. Se oli
aikanaan hieman erillinen instituutio, jossa vanhat jääkärit tapasivat.
Myöhemmin kerho muuttui HelsinkiUusimaan esitelmäilloiksi.
– Myös retket olivat alusta asti osa
vuotuista ohjelmaa. Retkistä tulee
mieleen tietysti viime vuoden Kirkkonummi ja takavuosien Utti, valottaa
Parolen päätoimittaja Jukka Knuuti,
jolla on perinteisesti ollut tärkeä osa
Helsinki-Uusimaa osaston toimintaa.
Erkki Pekki muisteli HelsinkiUusimaa osaston aloituksesta, että
jääkärinuoret alkoivat tuolloin olla
lähes viisikymmentävuotiaita, joten
piti keksiä jotakin uutta ja siten perustettiin Jääkärikerho, jonka nimen alla
kokoonnuttiin. Erkki Pekki toimi mm.

jääkärikerhon sihteerinä ja perinneyhdistyksen varapuheenjohtajana.
Helsinki-Uusimaa osaston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi
Johan Gulin. Pekka Rautalahti houkutteli mukaan toimintaan eversti
Heikki Hultin, joka toimi sittemmin
puheenjohtajana nelisen vuotta.
Kun vielä saatiin mukaan sihteeriksi
Liisa Viranko, joka toimi aktiivisesti
Jääkärienrouvien yhdistyksessä, oli
hiukan hiipunut yhdistys saatu uuteen
nousuun. Perhejuhlaperinne elvytettiin ja tehtiin yhdistykselle Jääkärisuojeluskunnan lippuun perustuva
huomionosoituslippu, saatiin aikaan
säännölliset kokoukset ja kierrettiin
Jääkärihaudat ympäri maata.
– Ikiroikkujat eivät kehitä mitään,
oli Heikki Hultin motto ja niinpä hän
antoi omien työkiireidensä myötä
tietä seuraaville tekijöille.
Henrik Laguksen puheenjohtajuusaikana kokoontumispaikkana
oli jokusen kerran Handelsgillet ja
sitten Suomalainen klubi. Suomalaisen klubin esitelmäillat ja perinteiset
perhejuhlat jatkuivat Kari J. Talvitien
puheenjohtajuusaikana. Osastolle
saatiin myöhemmin myös oma lippu.
Toiminta oli vakaata ja säännöllistä ja
erilaisia kiinnostavia suuria ja pieniä
tapahtumia saatiin aikaan.
Arno Hakkaraisen puheenjohtajuusaikana kokoonnuimme vanhassa
kansliassa Pohjoisrannassa. Tapahtumia järjestimme monipuolisesti niin
Uudellamaalla kuin Helsingissäkin.
Pitkäaikaisena sihteerinä toimi ansiokkaasti Eija Paananen.

Helsinki-Uusimaan toiminta ja
johtokunta vuonna 2020
Tällä hetkellä johtokunnassa toimivat: Annele Bystroff, Helena Miettinen, Juha Torkkeli, Teemu Lahtinen,
Edvard Lundell, Sebastian Vilja, YrjöPekka Rautalahti ja Pekka Sillanpää
(pj.). Johtokunta on kokoontunut
useita kertoja kaudessa, mutta näin
Korona-aikana harvakseltaan.
Tärkeimpinä toimintamuotoina
ovat olleet tapaamiset, esitelmät,
kokoukset ja tilaisuudet, joiden
näyttämönä on toimineet niin SotaJatkuu seuraavalle sivulle.
PAROLE 3 • 2020
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Jatkuu edelliseltä sivulta.

museo, Merisotakoulu, Pääesikunta,
Suojeluskuntatalo, Botta kuin vanha
Jääkärikanslia Pohjoisrannassa.
– Kiinnostava muistoja ovat olleet
JP27 järjestämät esitelmät, joista erityisesti kommodori Markus Aarnion
esitelmä Navy Seal sotilaallisesta koulutuksesta on jäänyt mieleen, kertoo
jäsenemme Edward Lundell.
– Kannattaa tuoda esiin myös viime
aikojen linja tehdä yhteistyötä reserviläisten kanssa. Suomenlinnan upseerikerho ja Merisotakoulu kannattaa
myös mainita samoin kuin manalle
mennyt Sotamuseo, kaikkien näiden
tahojen kanssa on yhteistyö sujunut
hienosti, vinkkaa Jukka Knuuti.
– Tärkeää on ollut, että on voitu
monessa asiassa tukeutua erityisesti
kunniajäseniin Askoon ja Samiin.
Pikkusen tulee kyllä fiilis, että ollaan
has been-linjalla. Nyt vaan uutta
ideoimaan, toteaa Parolen päätoimittaja Jukka Knuuti osaston vahvasta
yhteistyö- ja historiapohjasta.
– Jääkäriliike ja jääkäreiden työ
itsenäisyytemme eteen on todella
kiehtova, suorastaan uskomaton tarina! Toivon, että saamme sitä tuotua
eläväksi myös tälle digisukupolvelle,
ja kehitettyä toimintaa siihen suuntaan, että isojen juhlien jälkeenkin
toiminta säilyy elävänä ja virtaviivaisena, toteaa Helsinki-Uusimaa osaston puheenjohtaja Pekka Sillanpää.
Parasta toiminnassa on ollut jääkäriperinteiden monipuolinen vaalinta,

Osaston nuorekas johto otti pienen riskin ja järjesti esitelmätilaisuuden Katajanokan Kasinolle 26 elokuuta. Yleisömenestys oli melkoinen. Tässä paikalla olleita
osastolaisia vasemmalta leidit Annele Bystroff, Helena Miettinen, herrat heidän
takanaan Teemu Lahtinen ja Pekka Sillanpää. sekä oikealla Mark Aretz, Hannu
Pohjanpalo, Jyri Vilamo, Jukka Knuuti. Seuraavassa rivissä vasemmalta mm.
Kari Heiskanen, Arno Hakkarainen sekä Jukka Rusila. Kuva Kimmo Kiiveri

upeat tuttavuudet ja kohtaamiset sekä
ikimuistoiset tapahtumat. Kuten jääkärinpoika, Gustav Hägglund, totesi
esitelmätilaisuudessaan: ”On ihanaa
olla omiensa joukossa”. Hän puki sanoiksi sen ajatuksen, jonka me kaikki
tunnemme sydämissämme.
Toivon, että saamme jatkossakin
aikaan monia hienoja tapahtumia
ja kohtaamisia, joissa voimme vielä
paremmin muistella yhdistyksemme
vahvoja juuria ja historiaa sekä koota ne kuvin ja tarinoin jälkipolvien
ihmeteltäviksi. Ehkä pidämme yh-

PUUKKO JÄÄKÄRIMERKILLÄ
(Iisakki Järvenpää Oy), Pituus 27 cm (terä 13 cm), Hinta 70 €

6 PAROLE 3 • 2020

dessä pian muistelo- ja tarinankeräys
illankin?
TEKSTI: Helena Miettinen
HAASTATTELUT: Yrjö-Pekka Rautalahti, Anja Voss, Erkki Pekki, Heikki
Hult, Liisa Viranko ja Jukka Knuuti.
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Johtokunnan esittely
TEEMU LAHTINEN
Teemu Lahtinen on pitkän linjan maanpuolustaja. 15-vuotiaasta lähtien hän
ollut mukana reserviläistoiminnassa ja
muussa vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Akateemisen maanpuolustusyhdistys ARU:n hallituksesta Pekka
Sillanpää toi hänet JP27 yhteyteen.
Osaston johtokunnassa hän on nyt toista kautta.
”Harrastuksiani ovat vapaaehtoisen maanpuolustuksen
lisäksi urheiluammunta, kunnallispolitiikka, suomen kieli,
partio, moottoripyöräily sekä useita kilometrejä päivässä liikuttava Pokėmon GO.”
EDVARD LUNDELL
Edvard Lundell on toiminut HelsinkiUusimaan jäsenenä jo jonkun aikaan
sekä useamman kauden Johtokunnassa.
Hänen yhteytensä JP27 liittyy kiinnostuksesta perinteiden vaalimista kohtaan.
”Harrastuksiani ovat: Vapaaehtoistoiminta, kalastus ja veneily.” Unelma:
Vuorokaudessa olisi enemmän tunteja,
jotta ehtisi tehdä kaikki asiat mitä on
suunnitellut tekevänsä.
PEKKA SILLANPÄÄ
Isänmaallisuus ja maanpuolustustyö
ovat Pekka Sillanpäälle sydämenasia.
Jääkärien perinteen vaaliminen osana
JP27:n paikallisosastoa kuuluu siihen
yhtenä merkittävänä asiana. Pekalla ei
ole läheisiä sukuyhteyksiä jääkäreihin.
Hän päätyikin jääkäriperinteen pariin
monien sattumien kautta.
Vuonna 2011 Pekka osallistui kansainvälisen reserviläisyhteistyön myötä ’Tag der Infanterie’ Jalkaväkipäiville Hammelburgissa, jossa hän tutustui päätoimittaja
Knuutiin ja jääkäriperinnekenraaleihin. Siitä lähtien hän on
johdattanut vuosittain tätä nuorempaa sukupolvea jääkäriperinteen kehtoon Hohenlockstedtiin. Helsinki-Uusimaa
osaston johtokuntaan hän päätyi Knuutin pyynnöstä vuonna
2014. ”Harrasteena maanpuolustustyön lisäksi kesästä alkaen
pyrin tavoitteelliseen kestävyyskunnon nostamiseen teknologian avustamana. Nimim. cooper 3000 m v. 2021/Q1.”
YRJÖ-PEKKA RAUTALAHTI
Yrjö-Pekka Rautalahti on ollut pitkään
mukana perinneyhdistyksen toiminnassa ja myös Helsinki-Uusimaan ja
johtokunnan jäsenenä. Omin sanoin:
Perinneukko. Yrjö-Pekka omaa pitkän

historian jääkäriperinteen vaalimisessa ja uskomattoman hyvän muistin, ja sen lisäksi hän tuntee kaikki tarvittavat, asiaankuuluvat historialliset henkilöt.
”Harrastuksiani ovat purjehdus, metsästys ja kirjansidonta.”
ANNELE BYSTROFF
Annele Bystroff on jääkärin tyttärentytär. Bystroffin isoäiti, jääkärin morsian,
Himmi Timonen, oli mukana jääkärien perinneyhdistyksen toiminnassa
ja Annele kulki tapahtumissa hänen
kanssaan. Isoäidin jälkeen tyttärentytär halusi jatkaa perinnettä. HelsinkiUusimaan osastoon hän liittyi heti kun
se perustettiin vuonna 1992 ja on siitä
asti toiminut aktiivisesti jääkäriaatteen puolestapuhujana.
Johtokunnassa Annele on toiminut nyt useamman kauden.
”Harrastuksiani ovat vaeltaminen, teatteri, taide, ooppera,
historia, perinteiden vaaliminen ja ystävätoiminta.”
HELENA MIETTINEN
Helena Miettinen on jääkärin pojantytär
ja hänen isoisänsä on Merivartiolaitoksen päällikkö Väinö Miettinen. JP27n
Helsinki-Uusimaan jäseneksi hän liittyi
vuonna 2005. Toimintaan hänet johdatti Kari J. Talvitie, Maisa Crockford ja
Jukka Knuuti. Jääkäripaadella itsenäisyyspäivänä tulivat tutuiksi myös Sami
Sihvo, Asko Kilpinen ja Henrik Lagus,
joilta kaikilta on saanut ammentaa
jääkärien perinnettä ja historiaa. Helena on toiminut Helsinki-Uusimaan johtokunnassa pitkään ja nyttemmin myös
muutaman kauden JP27n Perinneyhdistyksen hallituksessa.
”Harrastuksiani ovat isoisäni jääkärikommodori Väinö Miettisen sukututkimus, merisotahistoria, kulttuuri, mereily, tiede ja
taide sekä pieni valkoinen rescuekoira: Nano.”
SEBASTIAN VILJA
Olen Hämeestä Riihimäeltä. Kiinnostuin
liittymään JP27:n jäseneksi käytyäni
sen järjestämissä mielenkiintoisissa
esitelmäilloissa. Myös jäsenlehti teki
vaikutuksen. Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivillä tulee vierailtua säännöllisesti. Vapaussodan Perinneliiton
kesäpäivillä tulee vierailtua säännöllisesti. Eräs tavoitteeni on kulkea jääkärien jalanjäljillä Baltiassa. ”Harrastuksiani ovat historia,
postimerkkeily ja yhdistystoiminta.”
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Vuosikokous

Keväästä siirretty vuosikokous
pidettiin netissä
Osanotto ennätysmäinen 86 henkeä
JP27:n perinneyhdistyksen keväältä
siirretty 18. elokuuta pidetty vuosikokous oli varmasti yhdistyksen historian pisin, sillä pöytäkirjan mukaan
se kesti 11 tuntia ja 59 minuuttia. Ja
osanottokin oli ennen näkemättömän laaja: 86 henkeä. Historiallisille
ennätyksille oli selkeä syy: COVID
19 epidemia, minkä vuoksi kokous
pidettiin netissä. Mikä oli luonnollisesti historiallista sekin.
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja
Pasi Välimäki avasi sähköpostikokouksen klo 12.00.

Poikkeuksellinen kokous
Vuosikokous siirrettiin COVID-19
epidemian ja hallituksen asettamien
kokoontumisrajoitusten takia. Suomen hallitus on antanut väliaikaisen
lain, joka mahdollistaa myös yhdistyksille sääntömääräisten kokousten,
vaikka sitä ei säännöissä olisi sallittu,
sähköisiä välineitä pitäen.
Perinneyhdistyksen hallitus teki
em. lakiin perustuen päätöksen pitää
keväällä COVID-19 tilanteen vuoksi
peruuntuneen vuosikokouksen nyt
sähköpostikokouksena.
Em. seikkojen takia puheenjohtaja
totesi kokoustavan olevan vallitsevan lainsäädännön ja ohjeistuksen
mukainen”.
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Vaikka kokouksen puitteet poikkesivat kovasti totutusta, agenda oli
tavanomainen. Hyväksyttiin vuosikertomus ja 86,55 €. ylijäämää
osoittanut tilinpäätös vuodelta 2019.
Tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus vuodelta
2019.

Jäsenansiomerkit
Koronasta huolimatta yhdistys myös
jakoi kiitosta aktiivisille jäsenilleen.
Merkittiin tiedoksi. että hallitus on
myöntänyt jäsenansiomerkit seuraaville jäsenille:
Kultaisen ansiomerkin numero
61 sai Jouni Tuomaranta VarsinaisSuomen osastosta.

Hopeisia ansiomerkkejä jaettiin
seuraavasti: numero 150 Hanna
Rieck-Takala Hanna (Etelä-Pohjanmaan osasto), numero 151 Helena
Miettinen ja numero 152 Tiina Kiiski
(Hki-Uusimaa osasto) sekä numero
153 Vesa Valtonen (Kymenlaakson
osasto).
Pronssiset ansiomerkit jaettiin seuraavasti: numero 141 Heikki Rintanen ja numero 142 Pauli Tyyvi (EteläPohjanmaan osasto), numero 143 Karin Ignatius sekä numero 144 Hannu
Kosunen (Etelä-Karjalan osasto) sekä
numero 146 Antti Ainasoja, numero
147 Antti Eskola sekä numero 148
Jussi Eskola (Pirkanmaan osasto).

Kiitokset
Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta otteesta poikkeusjärjestelyin toteutetun
kokouksen läpiviennissä.
Useampi kokouksen osanottaja
esitti myös kiitoksensa kokouksen järjestämistavasta, näin järjestettynä se
mahdollisti osallistumisen vallitsevassa hankalassa COVID-19 tilanteessa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 23.59.

Kolumni • Jukka Pennanen

Jääkärityötä itärajalla ja Saksassa
Minulla oli mainio tilaisuus elokuun
puolivälissä tutustua jääkärikenraalimajuri Erkki Raappanan ja hänen
komentamansa 14 Divisioonan mittaviin suorituksiin Rukajärven tiellä ja
Karjalan saloilla sekä koviin talvisodan taisteluihin Pielisen itäpuolisilla
korpialueilla. Kyseessä oli rajakapteeni, kesäkuussa Tasavallan presidentin
Sotakamreeriksi nimeämän Tauno
Oksanen nimitykseen vaikuttaneiden
juhlamatka. Oli mieleen jäävä kokemus vierailla pätevimmän mahdollisen oppaan kanssa taistelupaikoilla ja
nähdä veteraanisukupolven mittavat
työsuoritukset Salpalinjalla ja hienosti
toteutettu Rukajärvikeskus Lieksassa.
Monet ammattitaidolla tehdyt paikalliset taisteluympäristöt ja infotaulut
tekivät kokemuksesta elävän.
Uusia vaikutteita ja elämyksiä
saaneina palasin mökilleni Hirvensalmelle. Muutamaa päivää
myöhemmin lähetimme Perinneyhdistyksen puheenjohtajan kanssa

allekirjoittamamme onnitteluadressin
Hohenlockstedtin Kulttuuri- ja Historiayhdistykselle, joka täytti 25 vuotta.
Yhdistyksen merkittävin aktiviteetti
on Vesitornimuseon ylläpito, jossa
pysyvä Jääkärinäyttely muodostaa
toisen puolen ja tällä erää majuri
Ville-Veikko Kirvesmiehen Mitali- ja
merkkinäyttely toisen puolen museon
näyttelytiloista.
Rukajärvikeskus ja Holon Vesitornimuseo ovat kaksi täysin erilaista
ja kaukana toisistaan olevaa perinnenäyttelyä, jotka molemmat sijaitsevat kuitenkin sotahistoriamme
kannalta keskeisessä ympäristössä.
Molemmat kertovat osaltaan ja elävästi jääkärien suuresta merkityksestä. Ilman Jääkäriliikettä niitä tuskin
olisi edes olemassa.
Jääkärien perinnetyön kannalta on
merkittävää, että niin Lieksassa kuin
Hohenlockstedtissakin tehdään työtä
jääkärien hengessä pitkälti irrallaan
JP 27 Perinneyhdistyksestä tai Jää-

kärisäätiöstä. Jääkärien elämäntyö
kantaa laajalle ja vaikuttaa moneen.
Me emme ole yksin.
Nyt kun korona-viruksesta johtuen
lähimatkailu on nostanut suosiotaan
etelänmatkojen kustannuksella, on
hyvä muistaa, että meillä on suhteellisen lähellä runsaasti kiinnostavia
kohteita, jonne voimme suunnata
matkamme. Kun laaditte ensi vuoden
matkasuunnitelmaanne, suosittelen
lämpimästi käyntiä Finnentagiin liittyen helmikuun lopulla Saksassa ja
toisaalta retkeä Pielisen itäpuolisille
seuduille. Molemmat ovat vierailun
arvoisia ja pysymme samalla jääkärien jäljillä. Toki niin Suomesta kuin
muualtakin lähialueiltamme löytyy
runsaasti muitakin arvokkaita kohteita. Lähimmät ovat kotiseutujemme
hautausmailla ja sankarihaudoilla.
Hyvää alkusyksyä ja terveyttä kaikille.
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Perinneyhteistyötä Dragsvikissa

Helsinki-Uusimaa tekee jääkäriperinnetyötä
Vaasan rannikkojääkäripataljoonan kanssa
Dragsvikissa
Vaasan rannikkojääkäripataljoona on JP27:n Perinneyhdistyksen
Helsinki-Uusimaa osaston perinnejoukko-osasto. Perinneyhteistyö alkoi
vuosituhannen vaihteessa silloisen
puheenjohtajan Henrik Laguksen
aikana.
Vuosittaiseen yhteistyöhön kuuluu
kesän ja talven kotiuttamistilaisuudet,
joissa luovutetaan ansioituneelle varusmiehelle jääkäripuukko. Teikaripäivänä osasto osallistuu paraatiin
osaston lipun kanssa ja kunnioittaa
seppeleenlaskua Teikari-kivellä. Kahvitilaisuuden yhteydessä luovutetaan
osaston plaketti vuoden rannikkojääkärille.
Pataljoonan nykyiselle ja entiselle
päällystölle järjestetään lisäksi 25:n
helmikuuta ympärillä jääkäripäivä,
jossa pidetään jääkäriaiheisia esitelmiä. Viime vuosina tähän tilaisuuteen
ovat osallistuneet osaston varapuheenjohtaja Pekka Rautalahti ja aiempi puheenjohtaja Arno Hakkarainen.
Dragsvikissa on jääkäriesineistöä
kapteeninpuustellissa (Kaptensbostället) ja upseerikeholla (Officersmässen). Upseerikerhon jääkärihuoneessa on vitriineissä kaksi
jääkäriuniformua. Jääkäreiden muotokuvia on esillä huoneessa, jossa
myös säilytetään prikaatin lippua.
Kapteeninpuustellissa on esillä mm.
osaston aiemman puheenjohtajan
eversti evp. Heikki Hultin äidinisän
veljen, kauhavalaisen Aarne Sippolan
univormu. Perinnetiloista vastaava
Joel Sjögren on uusinut perusnäyttelyn 2016–2020.
Tänä vuonna heinäkuussa Teikaripäivän kunnioittamisen lisäksi osas-
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Helsinki-Uusimaa osaston puheenjohtaja Pekka Sillanpää Teikarin taistelun
muistokivellä Dragsvikissa, missä osallistui perinteen mukaisesti Teikari-päivän
juhlallisuuksiin.

tollamme oli poikkeuksellisesti toinenkin visiitti Dragsvikiin, kun pataljoonan komentaja Sami Jaakkola jätti
tehtävänsä. Kommandör Jaakkolalle
luovutettiin osaston arvokkain muistoesine jääkärisuojeluskuntapienoislippu. Hänen varsinainen seuraajansa
ei ole vielä tiedossa. Jäähyväispuheessaan Jaakkola totesi parhaat
muistonsa kaikista lukuisista korkean
tason kohtaamisista ja suunnittelu

palavereista huolimatta olevan harjoituskentältä, missä myös varsinainen
tulos ja suorituskyky syntyy.
Vaasan rannikkojääkäripataljoona
kunnioittaa monipuolisesti perinnejoukko-osastoyhteistyötä ja vaalii
jääkäriperinteitä esimerkillisesti – tästä osastomme puolesta nöyrä kiitos!
TEKSTI: Pekka Sillanpää

Vasa kustjägerbataljon

Vaasan rannikkojääkäripataljoona muodostaa
rannikkojoukkojen liikkuvan iskukyvyn
Vaasan rannikkojääkäripataljoona
kuluu Uudenmaan prikaatiin, Nylands Brigadiin, ja on näin ollen
ruotsinkielinen, siis Vasa kustjägerbataljon. Merivoimiin kuuluva Uudenmaan prikaati sijaitsee Tammisaaren
kyljessä Dragsvikissa.
Rannikkojääkäreistä tuli jääkäriperinteen kantajia vuonna 1961, jolloin
vahvistettiin pataljoonan vuosipäivä, kunniamarssi ja perinnetaistelut.
Uudenmaan prikaatissa aiemmin toimineet jääkäripataljoonat ovat olleet
jääkäriperinteen kantajia vuodesta
1973. Pataljoona on merivoimien
jääkäriperinnettä kantava joukko
yksikkö.
Pataljoonan lippu on samaa kielekkeistä mallia kuin muidenkin jääkäripataljoonien, koboltinsininen pohjaväri kuvaa pataljoonan merellistä
luonnetta. Siinä on niin ikään ristissä
olevat nuolet, jotka symboloivat jää-

Pataljoonan lipun sininen pohja kuvaa
yksikön merellistä luonnetta.
kärien nopeaa liikkuvuutta. Nuolien
yläpuolella oleva bastioni ilmaisee
yhteistyötä rannikkojoukkojen kanssa. Nuolien alla W-kirjain viittaa
Viipurinlahden perinnetaisteluihin.
Lippu on vihitty 1962.

Vaasan rannikkojääkäripataljoonaan kuuluu kaksi rannikkojääkärikomppaniaa ja aliupseerikoulu.
Pataljoonan kouluttaa rannikkojääkäriyksiköitä venekalustolle ja panssariajoneuvoille. Lisäksi koulutetaan
rannikko-ohjuskomppanioita, tiedustelijoita sekä veneenkuljettajia.
Pataljoonan aliupseerikoulussa koulutetaan kaikki Uudenmaan prikaatin
aliupseerit, joten koulutushaarojen
määrään tulee lisätä viesti- ja pioneeriaselajit sekä sotilaspoliisi-, kranaatinheitin- ja tulenjohtolinjat.
Vaasan rannikkojääkäripataljoonan pääasiallinen koulutusympäristö on saaristossa ja rantamaalla.
Koulutuskalustona käytetään Jehu- ja
Jurmo-luokan kuljetusveneitä sekä
ryhmäveneitä. Rantamaalla toimivat
joukot liikkuvat Pasi-miehistönkuljetusvaunuin sekä kuorma-autoin.
Pataljoona muodostaa merivoimien
rannikkojoukkojen liikkuvan iskukyvyn koko saaristomme alueella.
Päätehtävänsä kansallisen puolustuksen lisäksi Vaasan rannikkojääkäripataljoona osallistuu kansainväliseen
toimintaan. Sillä on mm. vuotuiset
yhteisharjoitukset Ruotsin amfibiopataljoonan kanssa.
Pataljoona viettää vuosipäiväänsä
5. heinäkuuta. Päivä periytyy Teikarin
saaren taisteluista Viipurinlahdella
30.6–5.7.1944. Neuvostojoukot tekivät saarelle useita maihinnousuja,
joita torjuttiin vastaiskuilla. Lopulta
saarelta jouduttiin perääntymään.
Taistelu oli kuitenkin kuluttanut
hyökkääjän voimaa siinä määrin, ettei
se enää kyennyt jatkamaan maihinnousuoperaatiotaan Viipurinlahden
pohjoispuolelle.

Rannikkojääkärien vesibussi on Jurmo-luokan kuljetusvene.
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Teikarinsaaren taistelut

Teikarinsaaren taistelut rannikkopuolustuksen
kunniakkainta historiaa
Venäläiset joukot, sota-alusten ja
lentokoneiden tukemana, aloittivat
ylimenohyökkäyksen Viipurinlahdella yöllä 30.6.–1.7. Rannikkoprikaatin
alaiset Rannikkotykistörykmentti 22:n
joukot torjuivat maihinnousuyrityksen Teikarsaareen 1.7. Venäläisjoukot
menettivät hyökkäykseen osallistuneista kuudesta pataljoonasta viisi,
jotka tuhoutuivat lähes viimeiseen
mieheen
Vihollisen toiminta Teikaria vastaan
alkoi uudelleen 4.7. kello 5.30, jolloin 40 konetta pommitti sitä. Kello
8 vihollisen tykistötuli kiihtyi äärimmilleen, lamauttaen puolustajien
rannalla olleet raskaat aseet.
Venäläisen lähdetiedon mukaan tämän tulivalmistelun aikana Teikariin
ammuttiin 1 000 kranaattia, ja ilmavoimat suorittivat 500 taistelulentoa.
Lisäksi saareen kohdistui laivojen
suora-ammunta-aseiden tuli. Tulivalmistelu oli niin tehokas, että rannassa
olevat pesäkkeet osin tuhoutuivat ja
osin lamautuivat.
Maihinnousu Teikariin ja Melansaareen alkoi noin 60 aluksella noin
kello 9. Ylivoimainen vihollinen
pureutui Teikariin ja Melansaareen,
mutta maihinnousu rajoitettiin ripeillä vastahyökkäyksillä. Teikarissa
käytiin yön kuluessa armotonta taistelua kaikilla aseilla, käsikranaateilla
ja kasapanoksilla. Aamulla kello 6
Teikari oli kokonaan suomalaisten
joukkojen hallussa. Vihollisen rykmentti oli tuhottu.
Teikarinsaaren taistelusta voitaisiin
nostaa esille yksi taistelija, jolla oli
erityisen suuri merkitys ankarassa
puolustustaistelussa, korpraali Vilho Ilmari Vyyryläinen. Hän toimi
erityisen oma-aloitteisesti useaan
otteeseen yksittäistaistelijana ja ottaen komennon upseereiltakin näiden
ollessa ”vätyksiä”. Vyyryläinen otti
esimerkiksi kaksi joukkuetta johtoon-
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Karttakuva Teikarin taistelusta kertoo neuvostojoukkojen maihinnousun
laajuudesta.
sa suorittaen vasta-iskun. Vyyryläinen
nimettiin Mannerheim-ristin ritariksi
numero 181.
Teikari menetettiin 5.7. Merivoimien komentajan luvalla. Rannikkotykistörykmentti 22 kärsi näissä
taisteluissa raskaat, yli 50%, tappiot,
mutta antoi viholliselle raskaita isku-

ja. Eversti Koskimaan arvio: ”Teikarinsaaren ja Melansaaren taistelut ovat
kappale Suomen rannikkopuolustuksen kunniakkainta historiaa. Saarten
puolustajat olivat Miehiä.” Lainaus
Juhani Putkisen nettiartikkelista.

Kolumni • Jukka Knuuti

Tolvajärven sankari(t)
Kaikki tämän lehden lukijat tietävät
Tolvajärven merkityksen talvisodassa.
Se oli ensimmäinen voitto neuvostojoukoista. Puna-armeijan 163. divisioona lyötiin ja ajettiin kymmeniä
kilometrejä takaisin kohti itää.
Kaikki myös tietävät, että Tolvajärven sankarit olivat Paavo Talvela ja
Aaro Pajari. Mutta se lienee harvempien tiedossa, että jos Aaro Pajari olisi
tarkasti noudattanut Paavo Talvelan
käskyjä, emme todennäköisesti olisi
koskaan kuulleet Tolvajärvestä. Suomalaiset joukot eivät mitä ilmeisimmin olisi saaneet tuota niin tärkeää
12. joulukuun voittoa.
Kun Talvela tuli käymän Tolvajärvellä illalla 8. joulukuuta elettiin
siellä lähes maailmanlopun tunnelmissa. Suomalaiset olivat perääntyneet varsin vähin taisteluin jo toista
viikkoa. Ja nyt horjui puolustus myös
Tolvajärvellä. Talvela esitti, että on heti tehtävä sissi-isku hyökkääjän selustaan. Ja toiminnan miehenä hän myös
tarjoutui itse johtamaan sitä. Pajari ei
sitä kuitenkaan sallinut, vaan lähti itse
vetämään noin komppania vahvuista
iskuosastoa. Isku onnistuikin varsin
hyvin, mutta keikka on sydänvaivoista kärsineelle Pajarille hiukan liikaa.
Paluumatkan hän teki kahden miehen
tukemana. Pajari oli sydänvaivainen
ja kulki aina nitropurkki taskussa.
Lisäksi hän oli huonokuuloinen.
Iskulla vihollisen selustaan suomalaiset saivat ostettua hieman aikaa.
Pajari ja Talvela tapasivat toisensa
10. joulukuuta Talvelan esikunnassa
Värtsilässä ja silloin sovittiin seuraavaksi päiväksi Tolvajärven matkailumajan maastoon suunnitellun hyökkäyksen suuntaviivat.

Kun Pajari oli saman päivän iltana
palaamassa Tolvajärven esikuntaansa,
törmäsi hän taisteluun, jossa neuvostojoukot olivat koukannet suomalaisten selustaan. Operaatio oli hyvin
vaarallinen ja koukanneen joukon
tuhoaminen vei koko seuraavan yön.
Pajari itse johti taistelua ase kädessä
miestensä rinnalla samaan tapaan
kuin kahden päivän takaisessa sissiiskussa.
Puna-armeijan Pajarin rykmentin
selustaan tekemän koukkauksen
vuoksi lykkääntyi 11. joulukuuta
suunniteltu hyökkäys seuraavaan päivään. Kun hyökkäyskäsky tuli 11.12.
Pajarin esikuntaan, sai se rykmentin
upseerit raivoihinsa.. Käskyn mukaan
rykmentin osan oli määrä kaartaa
pohjoisen kautta matkailumajan
maastossa ollutta vihollista vastaan.
Pääosan rykmentistä tuli hyökätä Tolvajärveltä päin, kun ensin pohjoisesta
kaartavan joukon hyökkäys oli saanut
menestystä.
Käsky oli aivan muuta kuin mitä
Pajari oli Talvelan kanssa sopinut
kaksi päivää aiemmin. Silloin ei
puhuttu mistään koukkauksesta pohjoisen kautta. Se nimittäin merkitsi
joukon joutumista alueelle, jossa oli
kaksi vihollispataljoonaa. Käskyn
laatinut Talvelan esikunta ei tästä tiennyt, sillä 70 kilometrin päässä Värtsilässä ei tunnettu tarkasti rintama
tilannetta. Pajari soitti Talvelalle useita
kertoja ja vaati käskyn muuttamista,
mutta Talvela pysyi kannassaan.
Kun aikanaan H-hetki koitti, joutui
kiertämään määrätty joukko venäläisten sivustatuleen eikä koskaan edennyt edes hyökkäyskohteelle. Toisin

kuin käskyyn oli kirjoitettu, aloitti
Pajari rykmentin pääosan hyökkäyksen koukkaavasta osastosta riippumatta. Jos hän olisi odottanut koukkaavan hyökkäyksen menestystä, hän
ei olisi hyökännyt koskaan ja Tolvajärven voitto olisi jäänyt saavuttamatta.
Jälkikäteen Talvela selitti, hän oli
tullut käskyä kirjoitettaessa esikuntansa jyräämäksi ja Pajari oli itsekin sitä
mieltä, ettei käsky ollut Paavon käsialaa. Toisaalta, mitä Talvelaa histo
riasta tuntee, on vaikea kuvitella, että
hän olisi tullut alaistensa jyräämäksi.
Tolvajärveen ja Talvelaan liittyy
myös kiista taistelukertomuksesta.
Talvela kävi taistelupaikalla päivää tapahtumien jälkeen, mutta hänen taistelukertomuksellaan ei ollut mitään
tekemistä todellisuuden kanssa. Pajarin upseerit pitivät sitä suoranaisena
loukkauksena heitä kohtaan.
Pajari on kertonut Mannerheimin
1941 ihmetelleen hänelle, kuinka
taistelusta saattoi olla kaksi niin erilaista kuvausta, Pajarin ja Talvelan
esikunnan. Pajari oli vastannut, että
hän vastaa vain omastaan.
Hiljattain ilmestyneessä kirjassa ”Tolvajärvi 12.12.1939” Pajarin
upseerit kertovat, kuinka Talvelaa oli
useaan kertaan pyydetty tulemaan
heidän aseveli-iltoihinsa kertomaan
Tolvajärven hyökkäyskäskystä ja
hänen esikuntansa taistelukertomuksesta. Mutta koskaan kenraalille
ehdotetut ajankohdat eivät sopineet.
Eikä Talvela tullut kertomaan niistä
sodan jälkeenkään.
Julkaistu aiemmin Suomen Sotilas
numerossa 3/2020.
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Lotta Österman
talvella 1942
Mikkelissä.
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Margaretha Berghell

Uljaan suomalaisen naisen elämä on
päättynyt
Poissa on jääkärin tytär, rintamalotta, Suomen itsenäisyyden vaalija,
vuorineuvoksetar Ingrid Aina Margaretha Berghell os. Österman.

Margaretha Berghell oli syntynyt
Turussa 20.7.1921 ja kuoli rauhallisesti Helsingissä 22.5.2020 lähes 99
vuoden iässä.
Olen saanut tutustua Maria-tyttären
ystävällisellä luvalla Margarethan
muistelmiin ja kirjeenvaihtoon. Siitä
kiitos. Omakohtaiset muistot ystävästäni ovat viimeisten vuosikymmenien
ajoilta.
Margarethan vanhemmat olivat jääkärikenraaliluutnantti Hugo
Österman ja Marga voin Troil. He
solmivat avioliiton 1919. Äidin perhe
oli aatelinen ja näin kenraali Mannerheimista tuli kaukainen sukulainen. Perhetausta varmasti muokkasi
Margarethasta isänmaallisen ja sivistyneen maailmannaisen. Isä Hugo oli
sotilas, joka kasvatti tytärtään, ainoaa lastaan kuin poikaa. Isä kannusti
tytärtään rohkeaksi ja reippaaksi.
”Sunnuntaiaamuisin lenkille, piti osata ratsastaa myös isolla hevosella ja
uimaan opetettiin viemällä tytär isolle
kivelle vaihtoehtona sitten istua siinä
aaltojen huuhtelemana tai uida reippaasti rantaan.” Marga -äiti halusi,
että hänen tyttärensä olisi ”täydellinen.” Kuitenkaan hän ei aatelisrouvana opettanut tytärtään siivoamaan,
laittamaan ruokaa tai ompelemaan.
Tärkeämpää olivat seurustelutaidot.
Hugo Österman nimitettiin 1933
sotaväen päälliköksi ja hän toimi
tässä virassa YH:n alkuun saakka
lokakuuhun 1939. Armeijan siirtyessä puolustusvalmiuteen hänestä
tuli puolustusvoimien pääosan, Kannaksen Armeijan komentaja. Hugo
Österman oli vaativa komentaja,
joka hallitsi alansa ja tunsi Suomen
kenttäarmeijan.

Isä Hugo Österman muotokuvassa
mukana juhlimassa 95-vuotispäivillä.

Margarethasta aisti aina, että hän
ihaili ja kunnioitti isäänsä. Ehkä kenraali-isä oli sittenkin hänen vanhemmistaan se pehmeämpi. Muistan, kun
istuin Margarethan vieressä Finlandia
-talossa Mannerheim 150 vuotta-konsertissa, jossa sävelin, sanoin ja kuvin
seurattiin Marskin elämää. Yht’äkkiä
kuului huudahdus: Isä! Esillä oli kuva
Marskin sodanaikaisesta seurueesta,
jossa oli mukana kenraali Österman.
Tyttären tunteissa oli jälleennäkemisen riemua.

Opinnot ja sota
Margaretha kirjoitti ylioppilaaksi
1939 koulusta Svenska Samskolan i
Helsingfors. Sitten hän vietti joitakin
kuukausia Englannissa; Oxfordissa

ja Cardiffissa. Elokuussa 1939 tutut
kehottivat kuitenkin häntä palaamaan
kotiin, sillä he olivat aivan varmoja,
että sota syttyisi. Niin tapahtuikin jo
syyskuussa. Margaretha kertoo: ”Itse
asiassa en tiennyt, mitä haluaisin
opiskella. Hankeniin oli siihen aikaan
helppo päästä sisään ja opiskeluaika
oli kaksi vuotta.” Syksyn kuluessa
myös Suomen asema heikkeni, kun
Suomi kutsuttiin neuvotteluihin
Moskovaan. Reserviläiset kutsuttiin
ylimääräisiin harjoituksiin. Koulut
suljettiin ja Helsingin siviiliväestöä
evakuoitiin maaseudulle. Margaretha ja hänen äitinsä matkustivat
Mänttään, missä äidin veli toimi sekä
kunnanlääkärinä että tehtaanlääkärinä. Eno itse oli kuitenkin jo määrätty
palvelukseen.
Vähitellen olot tuntuivat rauhoittuvan, niin että koulut avattiin uudelleen. Niinpä Margaretha palasi
Helsinkiin jatkamaan opintoja äidin
jäädessä Mänttään. ”Natten mot den
30 november väckte pappa mig och
sade att Sovjetunionen hade uppsagt
nonagressionsavtalet och att han
genast skulle bege sig till fronten.
Min kusin Tommy och jag for med
tåg till Mänttä.”
Mäntässä Margaretha työskenteli
tehtaan konttorissa ja sai samalla
suoritettua osan opintoihinsa kuuluvasta käytännön harjoittelusta. Ainoa
talvisodan aikana Mänttään osunut
pommi putosi siihen taloon, johon
äiti Österman oli suojautunut. Marga
Österman sai tässä yhteydessä kallovamman, joka todettiin vasta myöhemmin Helsingissä. Margaretha kerJatkuu seuraavalle sivulle.
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too: ”Aluksi häntä hoidettiin Seinäjoella. Tyvärr, ty chefkirurgen där var
en ganska dålig läkare.” Rauhan tulon
jälkeen seurasi muutto takaisin Helsinkiin ja äiti pääsi samalla Tilkkaan
hoidettavaksi. Margaretha kuvailee
”En sköterska och jag for med mamma liggande på bår.”

Lotta-aika
Margaretha kertoo: ”Ennen talvisotaa en ollut lotta, mutta nyt päätin
liittyä ja minusta tuli Lotta Svärdin
Helsingin ruotsinkielisen osaston jäsen. Kävin viesti- ja kanslialottakurssit.” Margaretha jatkaa: ”Hyvin pian
minut komennettiin Suomenlinnan
ilmavalvontakeskukseen. Oli kesä ja
oli lämmintä, me uimme ja otimme
aurinkoa silloin kun emme olleet
päivystysvuorossa. Niin usein kuin
mahdollista lähdimme kaupungille,
mutta yöksi piti palata Suomenlinnaan. Syksyllä 1940 jatkoin opiskelua
Hankenissa. Keväällä hain ja sain paikan Pohjoismaiden Yhdyspankissa,
mutta jo kesäkuun 17. päivänä sain
kutsun palvelukseen ja komennuksen
Suomenlinnaan entiseen työhön.”
Joulukuussa 1941 lotta Österman
sai siirron päämajaan Mikkeliin ja
siellä suureen ja moderniin viestikeskus Lokkiin. ”Siellä me lotat otimme
vastaan puhelinsanomia eri rintamalohkoilta ja avasimme ne luettavaksi
ja eteenpäin toimitettavaksi.” Mikkelin komennus kesti seuraavan vuoden
syyskuuhun.
Päämajan jälkeen Margaretha
komennettiin Itä-Karjalaan; Äänislinnaan, Latvaan ja Aunuksen kaupunkiin. Tehtävänä oli suunnitella
lottien sijoituksia. Hetken aikaa hän
oli sijoitettuna Syvärin eteläpuolelle
Shemenskiin. ”Siellä me neljä lottaa
asuimme miespuolisen päällikkömme kanssa teltassa. Oli kesä.”
Kansliakurssin käyneenä Margaretha komennettiin lokakuun 1. päivänä
1943 Lotta Svärdin rajatoimistoon
Aunuksen kaupunkiin kansliapäälliköksi. Tehtävänä oli valvoa lottia,
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lähettää heidät joukko-osastoihin
sekä varustaa lomallelähtijät litteroilla. Samassa kansliassa palveli
myös Misse-serkku, joten nämä kaksi saattoivat todeta pitäneensä yhtä
niin sodassa kuin rauhassa. ”Elämä
Aunuksessa oli oikeastaan melko
rauhallista, vain yhden ainoan kerran
makasin pellossa, kun ryssä pommitti
meitä,” muisteli Margaretha.
Aunuksen kaupungissa oli suomalaisten rakentama hotelli, Lottahovi. ”Siellä oli kauppoja. Ei tosin
paljon ostettavaa, mutta kirjoja oli
saatavilla. Siellä oli myös teatteri.
Joidenkin näyttelijöiden näin sitten
myöhemmin esiintyvän Kansallisteatterissa. Suuri osa väestöä oli jäänyt
paikoilleen, mutta seurustelua ei juuri
ollut. Vi hade en verklig kommunist
som städerska och en äldre gumma
förekom också hos oss.” Kun lotta
Österman sai siirron Itä-Karjalaan, äiti
Marga Österman vaati, että hänellä
piti olla mukanaan myrkkyampulli.
Äidin mielestä kuolema olisi parempi
kuin joutua vangiksi ja mahdollisesti
kidutettavaksi. Ebba-tädin puoliso

tohtori Tor G Aschan kirjoitti hieman
epäröiden scopolamiini-reseptin.
Ampulli oli aina mukana. ”Minne
lienee sodan jälkeen hävinnyt.”
Kun suurhyökkäys alkoi kesäkuussa
1944 Karjalan kannaksella, Margaretha oli lomalla Helsingissä eikä
enää palannut Aunukseen. Kaikki
tavaransa hän oli ottanut mukaansa.
Ne mahtuivat yhteen selkäreppuun.
Margaretha lähetettiin Myllykoskella;
”Där satt jag som spindel i nätet.”
Hän vastaanotti ilmoituksia lottien
sijoituspaikoista ja ohjasi ne edelleen keskushallitukselle. ”Kaikki oli
hyvin sekavaa, mutta kaikki tiesivät
tehtävänsä.” Jonkin ajan kuluttua lotta Österman lähetettiin Joensuuhun
kanslialotaksi linnoitusjoukkoihin
elokuusta lokakuuhun 1944. Margarethan viimeiseksi komennukseksi
tuli Lappi, kun hänet lokakuussa määrättiin kenraalimajuri Niilo Hersalon
15. divisioonan päällikkölotaksi.
Margarethan saavuttua Ouluun hän
sai tietää, että ”hänen” divisioonansa oli lakkautettu ja kotiutettu
edellisenä päivänä. Margaretha jäi

Margaretha Berghell

”Tiemme kohtasivat taas monta kertaa
Oulussa sodan loppuvaiheessa, kun
saksalaiset piti ajaa pois Lapista.” Venäläisten silmissä Marttinen oli vastuussa erinäisistä asioista ja heidän
listoillaan sotarikollinen. Marttinen
katosi, matkusti Ruotsiin ja edelleen
Amerikkaan. Margaretha mainitsi
myöhemmin tapaamisesta Washingtonissa: ” Olen siis nähnyt hänet kahden maan asepuvussa.” Kertoessaan
aikanaan Marttisesta puolisolleen
tämä totesi, että he olivat olleet tupatovereita RUK:ssa Haminassa.

Oma perhe

Margaretha tulossa perinneyhdistyksen vuosikokoukseen puheenjohtaja Pertti
Laatikaisen saattamana.

Ouluun ja siellä sijaitsevaan Lotta
Svärd rajatoimistoon siihen saakka
kunnes Lotta Svärd- järjestö lakkautettiin marraskuussa 1944. Tietämättä
syytä, hänellä oli ollut siviilivaatteet
mukana. Niinpä hänet lähetettiin
niihin pukeutuneena Helsinkiin mukanaan kaikki lottien rahat ja tärkeät
paperit. Margaretha muisteli: ”Silloin
tunsin ensimmäistä kertaa pelkoa.
Junissa oli joukoittain poliiseja eikä
koskaan tiennyt, milloin matkatavarat
tutkittaisi.”
Sodan aikana Margaretha oli silloin
tällöin opintovapaalla ja hän valmistui joulukuussa 1943 Hankenilta
diplomiekonomiksi.
Haastattelussa HBL-lehdessä
Itsenäisyyspäivänä 2011 Margaretha
purki tuntojaan: ”Nyt takana on aika,
jolloin meistä lotista yhdessä yössä
tuli paria-luokkaa, kun lottajärjestö
lakkautettiin”. Sota-aikaa muistellessaam hän totesi: ”Rädd kände jag mig
inte, det var spännande, ett äventyr.
Mamma var mera bekymrad.”
Sodan ajan ansioista Margarethalle
myönnettiin 1942 toisen luokan Vapaudenmitali ja 1944 ensimmäisen
luokan Vapaudenmitali sekä myöhemmin jatkosodan muistomitali,
Päämajan muistoristi, Lottamuistomitali ja rintamasotilaan tammenlehvä.

Aika Ulkoministeriössä
Sodan jälkeen Margaretha sai työpaikan Ulkoministeriössä. Kesäkuussa
1945 hänet lähetettiin Tukholman
lähetystöön ja 1950 Washingtonin
lähetystöön. Molemmissa paikoissa
työ oli kansliatyötä, johon kuului
kuriiripostin hoitoa ja konsulaatin
asioita. Eräänä päivänä puhelin soi
Washingtonin lähetystössä. Miesääni kysyi:” Onko puhelimessa neiti
Österman, täällä on Alpo Kullervo
Marttinen.” Puhelua seurasi kutsu
päivälliselle, ”kvällen blev mycket
trevlig.” Margaretha muisteli mielellään jatkosodan aikoja yhteyslottana
Shemenskissä, jossa ruotsinkielisen
Jalkaväkirykmentti 61 komentajalla
oli tapana päivittäisillä ratsastusretkillä pysähtyä juttelemaan ja kyselemään kuulumisia. Tuo hevosen
selässä istunut mies oli jo tuolloin
”enemmän tai vähemmän” legendaarinen, silloinen everstiluutnantti Alpo
Kullervo Marttinen. Hän oli jo Mannerheim Ristin ritari ja talvisodassa
kenraali Siilasvuon esikuntapäällikkö.
Hugo Österman ja Hjalmar Siilasvuo,
silloin Strömberg, olivat kouluajan
luokkatovereita. Kerrotaan Marttisen
olleen ”aivot” Suomussalmen taistelujen taustalla. Margaretha muisteli:

Elokuussa 1953 Margaretha pyysi
siirtoa Suomeen. ”Ja sitten minä
menin naimisiin!” Syynä paluuseen
oli avioliitto varatuomari Helge
Berghellin kanssa, joka silloin oli
Wärtsilän johtaja. Syntyivät tyttäret
Marga 1954 ja Maria 1956, jotka saivat ”läsnä olevan äidin.” Ehkä isoäiti
ei aatelistaustansa vuoksi ollut pitänyt
kodin taitoja tärkeänä, mutta jokaisenhan piti elämän myötä hankkia
nekin taidot. Marian sanoin: ” Äiti oli
ihana äiti, luki meille kovasti kirjoja,
pelasimme paljon korttia ja teimme
palapelejä. Äiti oli maailmannainen,
ei perinteinen kotiäiti. Hän ei alkuun
siivonnut, laittanut ruokaa eikä ommellut. Hänen oma äitinsä ei aatelisrouvana ollut hänelle lainkaan näitä
taitoja opettanut. Tärkeämpää oli olla
perheen kanssa, käydä teatterissa ja
elokuvissa sekä syödä ulkona perheen kanssa. Kodin ovi oli aina auki
kaikille koulutovereille. Kyllähän äiti
pikkuhiljaa rupesi kodinhoitajaksikin,
kun ajat muuttuivat.” Margarethan
puoliso Helge Berghell toimi usean
suuren teollisuuslaitoksen johtotehtävissä sekä teollisuus- ja työnantajaliittojen johtavana luottamushenkilönä.
Vuorineuvos Helge Berghell siirtyi
eläkkeelle Strömberg Oy:n pääjohtajan tehtävästä 1972. Aviomiehen
uran myötä myös Margarethalle lankesi edustusvelvollisuuksia. Näitä ei
Margaretha erityisesti tuonut julki.
Virallisten päivällisten aikana hän

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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varmaankin mielessään totesi kuten
jälkeenpäin kertoi: ”Kun alkukeitto
on kuumaa, on koko päivällinen
pelastettu.” Tyttäret Marga ja Maria
avioituivat aikanaan ja saivat lapsia
ja lapsenlapsia. Margarethan päättäväistä luonnetta kuvaa se, että hän
vanhoilla päivillään tilasi taksin ja
ajoi parinsadan kilometrin päähän
tervehtimään perheeseen syntynyttä
uutta lapsenlapsenlastaan. Margarethan perheenjäsenten välinen kirjeenvaihto kuvastaa lämmintä huolenpitoa ja tiivistä yhteenkuuluvaisuutta.
Niissä kiitetään Jumalaa puolisosta
ja lapsista ja toivotetaan siunausta.

Viimeiset vuodet
Margarethan puoliso Helge Berghell
kuoli 1995. Nyt Margaretha ryhtyi
käymään mm Uudenmaan Lottaperinneyhdistyksen kahvitilaisuuksissa,
JP 27:n perinneyhdistyksen kokouksissa, Jääkärikerhossa sekä Vapaussodan Helsingin Seudun Perinneyhdistyksen lounaskokouksissa ja retkillä,
mm jokasyksyisellä Saksanniemen
matkalla. Margaretha oli myös uskollinen Kaaderilaulajien konserteissa
kävijä. Näissä tilaisuuksissa opin
tuntemaan hänet. Me ystävystyimme.
Soittelimme usein. Hän kutsui kotiinsa itsevalmistamalleen lounaalle,
kävelimme Lehtovaaraan syömään

ja minäkin uskaltauduin valmistamaan lounaan ihailemalleni Ladyjoukolle Margaretha kunniavieraana.
Tärkeä perinne Margarethalle oli
osallistua Itsenäisyyspäivän aamuna
huomionosoituksiin jääkäripaadella
Hietaniemessä. Vuosien saatossa
oli tätä päivää vietetty presidentin
vastaanotolla ensin isän kanssa sitten
puolison rinnalla ja vihdoin 2017
kunnioitettuna lottaveteraanina. Kun
maailma on niin pieni, tapasin syksyllä 2019 Kroatiassa purjehdusmatkalla
vapaaherra Eric von Troilin. Havahduin, millä kunnioituksella nuori
sukulaismies kertoi suvun jäsenestä,
Margarethasta.
Me nuoremmat ihailimme Margarethaa, kun hän säässä kuin säässä
ilmestyi Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen ja Vapaussodan
perinneyhdistyksen esitelmä- ja
lounastilaisuuksiin sekä retkille.
Hänen toteamuksensa oli: ”Täytyy
vain jaksaa yrittää.” Viimeiseksi jääneeseen Tammisunnuntain juhlaan
osallistuessaan 28.1.2020 Ostrobotnialla Margaretha halusi ehdottomasti
tapansa mukaan, kuten aina, seisten
kuunnella Kaaderilaulajien kvartetin
Jääkärien marssia. Siinä seisoi uljas
jääkärin tytär silmät suljettuina tapaillen laulun sanoja.

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

Hinta 25 €
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Vain neljän kuukauden kuluttua
kauniina kesäpäivänä 12.6.2020
Kaaderilaulajien kvartetti (Heikki
Hult, Jukka Koskinen, Rainer Hannikainen, Aarno Suorsa, Matti Orlamo)
oli saattamassa Margaretha Berghelliä Helsingin Krematorio kappelissa.
Eversti Heikki Hult lauloi vainajan
toivomuksesta Oskari Merikannon
Eino Leinon sanoin Oi, muistatko
vielä sen virren ja kvartetti esitti Sibeliuksen Sydämeni laulun ja Heino
Kasken Suomenmaan. Molempien
sanat ovat Aleksis Kiven. Saattoväki
lauloi virret Suomalainen rukous ja
Sun kätes Herra voimakkaan. Ruotsinkielisen siunauksen suoritti kirkkoherra Johan Westerlund. Pienen
omaisten ja ystävien saattojoukon
lisäksi jääkärin poika ja Jääkärisäätiön
kunniapuheenjohtaja kenraalimajuri
Sami Sihvo toi jääkärien perinneyhdistyksen viimeisen tervehdyksen.
Tyttären Maria Närhisen sanoin:
”Äidin elämä oli onnellinen, koska
hän oli päättänyt, että niin olisi.”
Hyvää matkaa Taivaan isän kotiin,
Margaretha.
Liisa Viranko
Margaretha Berghellin ystävä, Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen
kunniajäsen

Kuusikoti

Kuusikoti jatkoi Hatjalahden jääkärikodin
perinteitä
Parole – lehdessä on ollut kaksikin
artikkelia Hatjalahden Jääkärikodista.
Ne ovat käsitelleet jääkärikodin toimintaa Kuolemajärven Hatjalahdessa
ennen 1939-45 sotiamme. Jääkärikoti
rakennuksena jäi Karjalan kannakselle ja sotien aikana tuhoutui. Kodin
isänmaallinen henki jäi elämään ja
jatkui Espooseen perustetussa veteraanikoti Kuusikodissa. Työskentelin
Kuusikodin johtajana joulukuusta
1982 joulukuuhun 2006. Noihin
vuosiin mahtui monia vaiheita ja hyvinvointiyhteiskuntamme taitekohtia.
Tuona aikana koti joutui muuntautumaan täysihoitoa tarjoavasta palvelukodista hoivaa tarjoavaksi yksiköksi.
Hatjalahden jääkärikoti oli monenlaisten isänmaallisten rientojen keskus. Sen isänmaallista henkeä jäätiin
kaipaamaan. 1960- luvun alkupuolella viipurilainen puutavaraliikemies,
konsuli Sylvester Mankki lahjoitti
Espoon Nupurista tontin tarkoitusta
varten. Hanketta eteenpäin viemään
perustettiin komitea ja Kuusikoti valmistui ja otti vastaan ensimmäiset
asukkaansa syksyllä 1966. Toiminnasta vastaamaan perustettiin yhdistys, Vanhuksien Koti ry, jonka nimi
vuonna 1994 muutettiin Kuusikoti
ry:ksi. Koko työurani ajan yhdistyksen
puheenjohtajana toimi yli-insinööri
Gunnar Laatio ja varapuheenjohtajana VT Paul Voss. He olivat tärkeä tuki
kodin johtamisessa, varsinkin aika
ajoin syntyvissä hankalissa tilanteissa.
Koti sai toimia yhdistyksen ylläpitämänä lähes 40 vuotta. Toimin kodin
johtajana vuoden 1982 joulukuusta
– joulukuuhun 2006.
Alussa kodin asukkaalta edellytettiin omatoimisuutta päivittäisissä
toiminoissa, koska kodissa ei siinä
vaiheessa ollut varsinaista hoitohenkilökuntaa. Ensimmäiset asukkaat
olivat pääasiassa vapaussotureita ja
jääkäreitä. Edellä mainittujen kohdalla luonnollinen poistuma alkoi

Kuusikoti sijaitsi Espoon Nukarissa keskellä metsäluontoa.

nopeasti tuntua eikä heitä enää riittävässä määrin hakeutunut kodin asukkaiksi. 1970 luvulla koti avasi ovensa
myös viime sotien veteraaneille ja
sotainvalideille. Aloittaessani työni
Kuusikodissa oli 66 asukasta. Heistä
13 oli vapaussodan veteraaneja, loput olivat viime sotien veteraaneja ja
sotainvalideja.
Kodin täysihoitomaksu pyrittiin
pitämään niin alhaisena, että kenenkään kotiin haluavan ei maksun takia
tarvinnut jäädä pois. Vaatimatonta
täysihoitomaksua vastaan talo tarjosi
asukkaalle oman huoneen lisäksi aamupalan sekä lounaan ja päivällisen.
Viikkosiivouksen sekä vaatehuollon.
Vaikka koti ei ollutkaan varsinainen
hoitokoti asukkaiden terveydentilaa seurattiin; Töölön rotaryklubin
eläkkeellä olevat lääkärijäsenet pitivät kodin asukkaille maksuttoman
vastaanoton noin kerran kahdessa
viikossa. Tämä apu oli kodille mittaamattoman arvokasta. Lääkärit
itsekin olivat veteraaneja ja osasivat
ymmärtää veteraaneja. Itse sain tehdä

työtä erikoislääkäri Martti Rikalan ja
muutamia vuosia myös professori
Lars Holstin kanssa.
Selvisimme pitkään pienellä henkilökunnalla. Johtajan lisäksi oli kiinteistönhoitaja. Keittiöhenkilökuntaan
kuului emäntä ja kolme keittiöapulaista. Siivousfirma ja osa-aikainen
siivooja huolehtivat siivoustyöstä.
Keväällä 1985 palkattiin koulutettu kodinhoitaja. Näin mentiin taas
lähes kymmenen vuotta. Vuoden
1994 alusta palkattiin koulutettu
perushoitaja ja 1996 syksyllä toinen
perushoitaja. Yöt hoituivat edelleen
päivystysluontoisesti.
Syksyllä 1985 Kuusikoti palkittiin
toiminnastaan Jenny ja Antti Wihurin
säätiön miljoonan markan kunniapalkinnolla. Palkinto oli tarkoitettu
asumisolojen parantamiseen. Rakennettiin lisäsiipi, johon tuli kuusi
asuntoa, voimistelusali sekä lääkärin
vastaanottotilat. Nämä asunnot olivat
hieman vanhan puolen asuntoja suuJatkuu seuraavalle sivulle.
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rempia. Niissä oli lisäksi omat WC ja
suihkutilat. Lisäsiipeä alettiin nimittää
Wihurin siiveksi. Näin mentiin taas
lähes kymmenen vuotta. 1990-luvulla kodin vanhan puolen asunnot
käytävillä sijaitsevine saniteettitiloineen eivät enää vastanneet ajan
vaatimuksia. Asukkaita ei hakeutunut
enää entisessä määrin. Jouduttiin
pohtimaan asumisolojen nykyaikaistamista. Vuosina 1995-96 toteutettiin
vanhan puolen mittava remontti tyyliin kolmesta huoneesta kaksi. Näin
saatiin joka huoneeseen saniteettitilat
ja minikeittiö. Huoneiden lukumäärä
tosin väheni muutamalla. Varsinainen
haaste ja voimainkoitos oli, että asukkaat ja henkilökunta olivat tuon ajan
lähes vuoden ’evakossa’ hotelli Lepolammella. Hyvällä yhteishengellä ja
huumorilla kestimme tuonkin ajan.
Toukokuun loppupuolella 1996 palasimme remontoituun kotiin, osittain
vielä rakennuspölyn keskelle.
Remontti mahdollisti sen, että asukkaiksi pystyttiin ottamaan nyt myös
veteraanitunnuksen omaavia naisia ja
heti kesäkuussa ensimmäinen nainen
muuttikin Kuusikotiin. 2000-luvun
alussa rakennettiin vielä kymmenkunta asuntoa Wihurin siiven jatkoksi. Näihin asuntoihin oli tarkoitus
saada omatoimisia asukkaita. Niin ei
kuitenkaan käynyt vaan jouduimme
ottamaan tavallaan entistä huonokuntoisempia ja enemmän apua tarvitsevia asukkaita. Henkilökunta oli
lähes mahdottoman edessä. Talouskin
kiristyi entisestään.
Asumista Kuusikodissa leimasi
kodinomaisuus; puhuttiinkin Kuusikodin hengestä. Kodin asukkailla oli
oma yhdistys, joka henkilökunnan
avulla järjesti erilaista virkistystoimintaa ja matkoja. Virkistystilaisuudet ja matkat toteutuivat pääasiassa
lahjoitusvaroin. Kodissa kävi paljon
vierailijoita, etenkin joulun edellä ja
keväisin. Juhlat huomioitiin kodissa
erityisesti, etenkin isänmaalliset juhlat, itsenäisyyspäivä ja tammisunnuntai. Tammisunnuntain musiikillisesta
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Itsenäisyyspäivän juhla on vietetty ja henkilökunta vetää henkeä. Vasemmalta
auttaja hoitaja Tuula, johtaja Marjatta Hakonen sekä auttaja Sirkka-Liisa..

Keski-Helsingin sotaveteraanien Kuusikotitoimikunta järjesti mm. makkaranpaistoiltoja. Veteraanit olivat Kuusikodin tärkeä yhteistyökumppani. Kuva Paul Voss.

ohjelmasta huolehti Rakennusmestarien kuoro ja orkesteri. Myös joulu oli
tärkeä juhla. Mieleeni on jäänyt myös
aatonaaton hautausmaakäynnit. Hyväkuntoisia asukkaita lähti mukaani
sytyttämään kynttilän edesmenneiden
aseveljien haudalle. Vuosien mittaan
meitä oli vähemmän ja vähemmän.
Viimeisenä Kuusikodin joulunani tein

tuon kierroksen yksin. Sytytettävien
kynttilöiden määrä oli lisääntynyt.
Edellä mainitsin vaatimattomasta
täysihoitomaksusta Se ei koskenut
vain kodin alkuaikoja vaan kodin
hallitukselle se oli kunnia-asia koko

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Kuusikoti

toiminnan ajan. Olimme koko ajan
riippuvaisia avustuksista ja lahjoituksista. Eileen ja Thelma Starckjohan
Säätiö antoi huomattavaa tukea sekä
kodin hankintoihin, että veteraanien
virkistystoimintaan. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta toi
jouluisella tervehdyskäynnillään
myös huomattavan rahalahjan. Kesko
Oy antoi useana vuonna avustuksen. Muitakin tukijoita oli; monet
lions clubit, rotaryt, VHS naisosatot,

reserviupseerijärjestöt ym. Kaikkien
heidän tukensa sekä heidän lämpimät ajatuksensa kotia kohtaan oli
kodille merkittävä. Rohkenen väittää
muistavani heistä jokaisen henkilökohtaisesti.
Kuusikoti ry:n vastuu kodin toiminnasta päättyi vuoteen 2006, jolloin
Espoon kaupungin kilpailutuksen
seurauksena kodin toimintaa alkoi
pyörittää yksityinen hoivapalveluyritys. Liikevoittoon tähtäävä toiminta

ja kodin arvoperusta eivät enää muodostaneet sen perinteiden mukaista
harmonista kokonaisuutta. Itseltäni
työrupeamani Kuusikodissa ei unohdu koskaan. Vielä vuosia jälkeenpäin
saatoin ajatuksissani vastata puhelimeen Kuusikoti, Hakonen.
Teksti: Marjatta Hakonen

Osastojen yhteyshenkilöt
Osasto

Nimi

Puhelin

Sähköposti

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

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

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

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

Suomalaisia marsseja ja sotilasmusiikkia
Jos halua kuunnella suomalaisia
marsseja tai muuta sotilasmusiikkia, tältä levyltä sitä saat. CD:llä on
kaikkiaan 29 musiikkikappaletta.
Mukana Jääkärimarssi, totta kai,
ja Muistoja Pohjolasta, Porilaisten
marssi, Suomalaisen ratsuväen
marssi 30-vuotisessa sodassa. Ja

muuta sopivaa sotilasmusiikkia, kuten
Eldankajärven jää tai Liisa pien. CDkotelossa on kirjanen, jossa tärkeimpien marssien historiat. Ne tosin ovat
saksaksi ja englanniksi, koska levy on
saksalaisten ystäviemme tuotantoa.
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Bundeswehrin mitalit

Bundeswehrillä on vähän kunniamerkkejä
mutta muita mitaleita ja solkia on yllin kyllin
Saksan puolustusvoimien, Bundeswehrin, kunniamerkkivalikoima on
suomalaiseen verrattuna hyvin suppea. Mutta sitäkin laveampi erilaisten
ansio-, kurssi- ja suoritusmerkkien
kirjo. Kun erilaisia merkkejä ja niiden historiaa on vielä maailmansotia
Saksan aikaisemmistakin sodista, on
niiden kuvailu ja keskinäinen vertailu
jättitehtävä yhteen esitelmään. Mutta
sellaisen Mark Aretz piti Katajanokan
kasinon Karimo-salin täyttäneelle
innokkaalle kuulijakunnalle. Väkeä
oli paikalla runsaat 30 henkeä. Kun
teeman oli kunniamerkit, oli pukukoodiksi määrätty tumma puku ja
kunniamerkit. Tilaisuus järjestettiin
yhteistyössä Reserviupseeriliiton
kanssa.
Esitelmän aineiston valtavuuden
takia on tässä pakko keskittyä lähinnä
niihin merkkeihin, joita on myönnetty
suomalaisille. Ja sellaisena ne tietysti
ovat kaikkein kiinnostavimpia.
Bundeswehrin täyttäessä 1980
25 vuotta perustettiin Kunniamerkki.
Se on neliluokkainen ja koostuu
mitalista, pronssisesta, hopeisesta ja
kultaisesta rististä.
Tämä Ehrenzeichen der Bundeswehr ei ole ritarikunta, vaan kunnia
merkki siis esimerkiksi Suomen Sotilasansiomitalin tapaan. Eli suomalaisille tuttuja kunniamerkkiritarikuntia
vastaavia instituutioita ei Saksassa
tunneta.
Kunniaristin keskellä on tammenlehväseppeleen ympäröimä Saksan
vaakunakotka, taustana on rautaristi.
Kääntöpuolella lukee „Für Besondere
Verdienste“ eli erityisistä ansioista
Ristit ovat Mantovan ristin muotoisia. Niiden keskikuvio on pienennetty
Bundeswehrin kunniamerkin mitali.
Siitä että muoto perustuu ihan selvästi
kolmannen valtakunnan virka-ansiomerkkiin, ei kukaan ole Saksassa tietoinen. Päinvastoin ollaan sitä mieltä, että Bundeswehrin ansioristi on
omaperäinen Bundeswehrin perinne.
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Bundeswehrin kunniamerkin säännöt ovat aika erikoisia. Se ei ole mikään sotilasvirka-ansiomerkki kuten
ensin oli suunniteltu, vaan se myönnetään poikkeuksellisen arvokkaista
henkilökohtaisista sotilaallisista tai
Bundeswehrin hyväksi suoritetuista
ansioista sotilaille, reserviläisille tai
siviilihenkilöille.
Kunniamerkin myöntämisen peruste on palveluksen pituus Bundeswehrissa. Mitali edellyttää seitsemän
kuukauden, pronssinen risti viiden,
hopeinen risti kymmenen ja kultainen risti 20 vuoden palvelusta.
Kun ulkomaalaiselle myönnetään
Bundeswehrin kunniamerkki, sotilasarvo on ratkaiseva kriteeri. Alikersantti Juha Kääriäinen sai 2012
mitalin, kapteeni Kari Talvitie 2015
pronssisen, majuri Jukka Peura 2007
hopeisen ja kenraali Pertti Laatikainen 2018 kultaisen ristin.
Bundeswehrin kunniamerkkejä ei
anneta automaattisesti. Eläkkeelle
siirtyneellä kenraalilla on yleensä
kunniamerkki, mutta ei välttämättä

Mark Aretzin esitelmä oli perusteellinen. Esillä oli kymmeniä Saksan puolustusvoimien kunnia-, ansio-, kurssija suoritusmerkkejä.
kultaista. Aika usein everstiluutnantti
tai eversti lopettaa palvelunsa ilman
Bundeswehrin kunniamerkkiä.

Kun pöydissä istuttiin koronapandemian edellyttämillä turvaetäisyyksillä täytimme Katajanokan Karimo-salin laidasta laitaan.

Bundeswehrin mitalit

Palvelusta maailmalla tulee
Ulkomaaoperaatiomitali
Saksa pidättyi pitkään rauhanturvatoiminnasta, koska Saksan perustuslain
mukaan Bundeswehrin ulkomailla tapahtuvaa toimintaa ei sallittu.
Myöhemmin perustuslakia tulkittiin
niin, että Saksan yhdistymisen jälkeen oli mahdollista osallistua YK:n
mandaatin mukaisiin rauhanturvatoimintoihin.
Näiden operaatioiden tarpeisiin1996 perustettiin ulkomaaoperaatiomitali. Se luovutetaan ansiosta
riippumatta automaattisesti jokaiselle
osanottajalle joka on ollut enemmän
kuin 30 päivää mukana operaatiossa.
Ulkomaalaiselle annettu Ulkomaaoperaatiomitali on henkilökohtainen
kunnianosoitus. Esimerkiksi kenraalimajuri Pasi Välimäki sai sellaisen
toimiessaan apulaisoperaatiopäällikkönä Afganistanissa vuonna 2012.
Mitali on pronssista valmistettu.
Siinä näkyy laakeriseppeleen ympäröimä Saksan vaakunakotka. Mitalin
nauhan värit ovat Saksan kansallisvärit. Nauhaan kiinnitetään pronssinen
solki ja siinä lukee operaation lyhenne, esimerkiksi IFOR eli Implementation Force Bosniassa.

Ampumamerkillä on
vuosisatainen historia
Bundeswehrin niin sanotulla Schützenschnurilla eli ampumamerkillä on
pisimmät perinteet. Merkin historia
alkaa jo Alankomaiden vapaussodasta 1500 luvulla. Alankomaita
isännöinyt Espanjan Kuningas Filip
II uhkasi hirttää kaikki hollantilaiset,
joilla on musketti. Siksi espanjalaiset
musketöörit kantoivat olkanauhaa
hollantilais-vastaisena hirttoköyden
symbolina
Tämän perusteella Kuningas Fredrik Wilhelm I perusti 1720 Preussin
ensimmäisen ampumamerkin: se oli
hopeavärinen, univormuun kiinnitettävä punos.
Vuonna 1894 keisari Wilhelm II
perusti nykypäivän muotoisen ampumerkin. Punos oli musta-valko-punai-

Esitelmän palkka: Marskin malja sekä siihen sopivat snapsilasit. Kuvassa vasemmalta kapteeni (res) Pekka Sillanpää, majuri (res) Jyri Vilamo RUL:sta sekä Mark
Aretz.

Bundeswehrin kultainen ansioristi.
Tällainen on mm. JP27;n perinne
yhdistyksen entisellä puheenjohtajalla
Pertti Laatikaisella.

Bundeswehrin ulkomaanpalvelumitali.
Tällainen on JP27:n perinneyhdistyksen puheenjohtajalla Pasi Välimäellä.

Rautaristi käyttöön vain
eloonjäämissodissa
Suomalaisesta kirjallisuudesta olen usein lukenut että Rautaristi olisi
Saksassa edelleen voimassa oleva Ritarikunta, vaikka ristin kunniamerkkejä
ei luovuteta. Tämä ei pidä paikkaansa.
Rautaristin olemus osoittaa, että se liittyy vain niiden eloonjäämissotiin, jotka ovat olleet Saksan historian käännekohtia. Ja vain sellaisten yhteydessä
perustetaan Rautaristi uudestaan. Ainakin aikaisemmin meneteltiin siten.
Sen vuoksi Rautaristin käyttäminen esimerkiksi Afganistanin operaatioon
liittyen ei tulisi kysymykseen, koska Saksan kansan kohtalo ei riipu Afganistanin kriisistä.

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Jatkuu edelliseltä sivulta.
nen, toisen valtakunnan keisarilliset
värit. Olkanauhan yläosassa oli soikea
paksunnos. Viidennestä luokasta
lähtien siihen kiinnitettiin metallista
valmistettu vaakuna-plaketti
Ampumamerkkiä kannettiin oikealla puolella. Myös Weimarin tasavallan Reichswehrissä ja kolmannen

valtakunnan Wehrmachtissa Schützenschnur oli muuttuneessa muodossa käytössä.
Bundeswehrin ampumamerkki on
kolmiluokkainen, plaketin materiaali
erottaa luokat: pronssinen, hopeinen
ja kultainen.
Schützenschnur-ampumakoe suoritetaan rynnäkkökiväärillä sekä
pistoolilla.

Vuosi sitten kevättalvella mm. perinneyhdistyksen Helsinki-Uusimaa
osaston puheenjohtaja Pekka Sillanää
ja joukko muita suomalaisia reserviläisiä suoritti Schützensnur-testin
kultaluokan.
Teksti: Jukka Knuuti
Kuvat: Kimmo Kiiveri

Laskuvarjohyppymerkin mutkikas kehitys
Bundeswehrin ensimmäinen oma
kunniamerkki oli Laskuvarjohyppymerkki. Se kuuluu erikoismerkkikategoriaan. Erikoismerkkejä luovutetaan, jos sotilas on suorittanut tietyn
erikoiskoulutuksen.
Marraskuussa 1956 järjestettiin
ensimmäinen laskuvarjohyppykurssi,
mutta kouluttajat olivat amerikkalaisia. Siksi seitsemän ensimmäisen
kurssin päätteeksi myönnettiin saksalaisille amerikkalaiset hyppymerkit.
Bundeswehrin 1957 perustetun
Laskuvarjohyppymerkin ensimmäinen malli oli soljen muotoinen ja
metallista valmistettu. Sitä kannettiin
oikean rintataskun yläpuolella. Se oli
vähän samannäköinen kuin 1941
perustettu Wehrmachtin Luftwaffen
Rintamalentosolki.
Solki oli 1957 täysin uusi tyyppi
Saksan kunniamerkkisysteemissä.
Mutta Bundeswehrissä solki on nyt
yleisin merkkityyppi.
Bundeswehrin Laskuvarjohyppymerkin keskikuvio oli pienenennetty
Wehrmachtin Laskuvarjohyppymerkki – tietysti ilman hakaristiä. Wehrmachtin Laskuvarjohyppymerkki oli
kuitenkin rintamerkki ja sitä kannettiin vasemman rintataskun keskellä.
Silloinen Saksan liittotasavallan
presidentti Theodor Heuss kritisoi
Bundeswehrin laskuvarjohyppymerkin samankaltaisuutta Wehrmachtin
hyppymerkin kanssa. Siksi merkin
ulkomuoto muutettiin jo seuraavana vuonna eli 1958. Tämä oli aika
omituinen juttu, koska lain mukaan
presidentti hyväksyy kaikki Bundeswehrin merkit ja univormut ennen
käyttöönottamista. Tässä tapauksessa
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Wehrmachtin
Laskuvarjohyppymerkki

Schützensnur. Saksan puolustusvoimien ampumamerkki tässä kultaisena
saksalaisessa univormussa. Sen on
suorittanut mm. Helsinki Uusimaa
osaston puheenjohtaja Pekka Sillanpää.
hyväksymisen hankkiminen ilmeisesti
unohdettiin.
Huomattavaa on myös että sosiaalidemokraattinen myöhempi presidentti Gustav Heinemann toisin
kuin oikeisto-liberaali Theodor Heuss
hyväksyi Laskuvarjojääkärien barettitunnuksen, mikä on lähes sataprosenttinen kopio alkuperäisestä Wehrmachtin Laskuvarjohyppymerkistä.
Siksi oli pakko luonnostella jo seuraavana vuonna eli 1958 uusi laskuvarjohyppymerkki. Tulos oli erittäin
epäsuosittu niin sanottu „rautatieläisen merkki“. Tämä toinen Laskuvarjohyppymerkki oli kangasmerkki ja
symboloi symmetrisiä siipiä. Mutta
myös merkin keskikuvio on siipi, siksi
tunnistettavuus oli huono.
Sen vuoksi jo vuonna 1964 suunniteltiin kolmas versio. Keskikuvio on
Laskuvarjohyppymerkeissä ympäri
maailmaa usein käytetty kuvaa laskuvarjosta. Tämä oli myös kangas
merkki.

Bundeswehrin
Laskuvarjohyppymerkki

Wehrmachtin ja Bundeswehrin laskuvarjomerkit muistuttavat hämmästyttävän paljon toisiaan.
Käsittämättömästä syystä tätä merkkiä muutettiin 1990-luvulla ja merkin
ulkomuotoa huononnettiin taas. Siksi
Bundeswehrin Laskuvarjojääkärit
jättivät sen huomiotta. Kolmannen
mallin käyttö jatkui edelleen ja pikku hiljaa malli numero neljä häipyi
Bundeswehrin säännöistä.
Nykyään malli 1964 kangasmerkin
sijasta on myös mahdollista kantaa
samannäköistä, mutta vähän pienempää metallimerkkiä. Yleensä sitä käytetään kuitenkin vain virkapaidassa.
Bundeswehrin laskuvarjohyppymerkkiä jaetaan kolmessa eri luokassa. Pronssinen merkki myönnetään
laskuvarjohyppykoulutuksen päätyttyä. Se sisältää ainakin viisi hyppyä
muun muassa yöllä ja reppuineen.
Kun sotilas on suorittanut 20 laskuvarjohyppyjä hänelle myönnetään
hopeinen merkki ja kultainen merkki
edellyttää 50 hyppyä.

In memorian

Kari Talvitie 1943–2020

Jääkäriperinneliike menetti 25. elokuuta yhden viime vuosien keskeisistä hahmoistaan, kun Kari Talvitie
poistui joukostamme pitkään sairastettuaan.
Hämeenlinnassa 7. huhtikuuta
1943 syntynyt Kari kävi koulunsa
Helsingin Suomalaisessa yhteiskoulussa ja valmistui valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta 1969.
Kari oli virkamies alanaan ulkomaankauppa. Ura vei ensin ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen
osaston kautta Suomen ulkomaankauppaliittoon ja 1978 sieltä kuudeksi vuodeksi Suomen suurlähetystöön
Budapestiin kaupalliseksi neuvokseksi. Pitkäaikaisimmaksi työpaikaksi
muodostui Kauppa- ja teollisuusministeriön toimistopäällikön ja kaupallisen neuvoksen tehtävät. Välillä hän
ehti myös pariksi vuodeksi Geneveen
EFTA:an ollen siellä Senior Officer.
Karilla oli tapana hauskuttaa kavereitaan tarinoillaan noista vähemmän
tavanomaisista työvuosistaan. Tutuksi
tulivat niin autokolari Unkarissa kuin
vahva ja erikoinen ministeriön kansliapäällikkö. Kansliapäällikön hupaisista tavoista hän kertoi kahvipöydässä silloinkin, kun tavattiin viimeisen
kerran runsas kolme viikkoa ennen
Karin viimeistä iltahuutoa.
Kari oli aktiivinen laajalti vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja sotahistorian alueella. Ensi kertaa taisimme
tavata, kun hän oli Lauttasaaren reserviupseereiden puheenjohtaja 1995–
2005. Samaan aikaan hän oli myös
Panssarikillan hallituksen jäsen ja

puheenjohtajakin 1995–96. Erityisen
tärkeä hänelle oli Kaartin kilta, jonka
puheenjohtaja hän oli 2003–2013.
Hän tutki Suomen Sotaväen (josta
kaarti oli osa) historiaa ja Karin nimi
löytyy toisenkin kerran netistä, kun
hän oli taas ollut pitämässä esitelmää
Suomen kaartista Bulgariassa Turkin
sodan aikana. Vielä sairastumisensa
jälkeenkin hän tutki Kansallisarkistossa kaartin toimia ja historiaa.
Tämän lehden lukijat tunsivat Karin
ensisijaisesti jääkäriperinteen harrastajana. Oli vuosia, että Jääkärikansliaan ei voinut mennä törmäämättä
Kariin, joka oli siellä tekemässä töitä.
Hän oli Helsinki Uusimaan osaston
johtokunnan jäsen vuodesta 2004
ja puheenjohtaja 2008–2009. Koko

yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajuus 2009–2013 tiesikin lähes
kokopäiväistä työtä, kun puheenjohtaja oli työelämässä ja 2014 alkaneen
jääkäriliikkeen 100-vuotisijuhlaputken valmistelut painoivat päälle.
Karin yksi suuri voimanponnistus
oli jääkäriliikkeen perustamisen
100-vuosijuhlakonsertti Finlandiatalolla.
Kari kuului myös tämän lehden toimitusneuvostoon. Se tosin ei kokoontunut kertaakaan. Mutta sitäkin enemmän pohdimme kaksistaan lehden
asioita. Tapanani oli lähettää lehden
vedos Karille kommentoivaksi. Hyödyllisten vihjeiden mukana tuli aina
korjauksia: Karilla oli käsittämätön
kyky poimia painovirheet tekstistä.
Kari oli jääkärien ja sotahistorian
kävelevä tietosanakirja. Ja kun vielä
ulosantikin oli hyvä, pyydettiin häntä oikealle ja vasemmalla pitämään
esitelmiä. Pyynnöt jatkuivat vielä
sairastumisen jälkeenkin. Toipilasaikanakin Kari kävi kertomassa jääkärien tekemisistä ja historioista. Kun
sairauden takia puhe oli hankalaa,
pyysi hän minut pari kertaa mukaan
esitelmämatkalle ”äänekseen”. Pidin
Karin esitelmän, jota hän täydensi ja
osallistui keskusteluun.
Karin poismeno jättää suuren aukon
jääkäriperinneliikkeeseen. Tietävä,
taitava ja toimeksi paneva mies on
lähtenyt.
Hyvää matkaa Kari.
Jukka Knuuti
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Saksalaisten tiedusteluretki

Sturmbockia tiedustelemassa
Alppijääkärien tunturivaellus Lätäsenolla keväällä 1944
Huhti-toukokuun taitteessa 1944
Saksalaisen 20. Vuoristoarmeijan
esikunnan lähettämä osasto suoritti
hiihtäen kahdeksan päivää kestäneen
tiedustelumatkan Käsivarren Lappiin
Lätäsenon takaisille tunturiselänteille
ja Norjan Kautokeinon alueelle. Mikä
oli retken tavoite? Millainen osasto oli
kyseessä? Mitä he tekivät? Tämä on
heidän tarinansa.

Taustaa
Suomalaisten rauhantunnustelut
keväällä 1943 herättivät syvää huolestumista ja epäluuloa saksalaisen
aseveljen keskuudessa. Asiaa ei
ainakaan helpottanut liittolaismaa
Italian nopea irtautuminen sodasta
uuden johdon päinvastaisista vakuutteluista huolimatta. Suomessa
molemmat, sekä suomalaiset että
saksalaiset olivat lisäksi huolissaan
Suomenlahden eteläpuolen tilanteen
mahdollisesta epäedullisesta kehityksestä. Saksalaisten osalta pelkona
oli erityisesti pohjoisessa taistelevan
20. Vuoristoarmeijan joutuminen
eristyksiin Itämeren kautta kulkevan
huoltoreitin katketessa ja Suomen
mahdollisesti joutuessa venäläisten
haltuun, jolloin muodostuisi helposti yli 200 000 miehen ”Pohjolan
Stalingrad” liittoutuneiden hallitessa
Pohjanmerta ja Norjan rannikkoa
kulkevia huoltoyhteyksiä.
Pohjoista sotanäyttämöä johtava
OKW (Oberkommando der Wehrmacht) tiedusteli syyskuussa 1943
Hitlerin päätöksenteolle perusteita
hankkiakseen 20. Vuoristoarmeijaa
komentavalta kenraalieversti Eduard
Dietliltä mielipidettä vaihtoehdosta,
jossa vuoristoarmeija vedettäisiin
Pohjois-Norjaan. Kysymys aiheutti
kuumeisen toimintavaiheen vuoristoarmeijan esikunnassa. Hyvän
johtajan tavoin Dietl muun muassa
tarkasti itse syyskuussa 1943 molempien vetäytymissuuntien, sekä
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Ivalon-Karigasniemen, että MuonionSkibotnin tiestön kunnon ja olosuhteet. Vuoristoarmeijan 27.09.
antamassa vastauksessa OKW:lle todettiinkin: ”Tiestö surkea, etäisyydet
suunnattomat, alue asuinkelvotonta
tundraa- huoltovaikeuksien takia
lähes mahdoton tehtävä”. Hankalimman pullonkaulan muodosti
Muonion-Skibotnin tieosuus, joka
normaalisti oli suljettuna koko talvikauden, käytössä vain osan vuotta ja
vuoristoarmeijan esikuntapäällikön
Hermann Hölterin mielestä ”vastasi
kunnoltaan lähinnä kärrypolkua”.
Päätös oli ilmeisesti Hitlerin toimesta tehty etukäteen, koska jo
28.9.1943 Vuoristoarmeija sai vastauksen. ”Johtajan ohje 50” käski:
”Tapauksessa että Suomi joutuu
venäläisten haltuun, 20. VuorA:n on
valmisteltava vetäytyminen PohjoisNorjaan kääntäen rintamansa linjalle
Kaaresuvanto-Ivalo-XIX VuorAK:n
alue Petsamossa”. Toiseen käskyn
kohtaan vaikuttivat myös sotatalou
delliset tekijät: ”Petsamon nikkeli
pidettävä hallussa”.
Ivalon suunnalla suunniteltu rintama vakiintui nopeasti Vuotson
tasalle (tuleva Schutzwall-asema).
Ongelmaksi muodostui Käsivarsi.
Kaaresuvannon aseman sijainnista
käytiin pitkiä keskusteluja. Maastollisesti parempina vaihtoehtoina
avoimelle tundralle olivat noin 170
km etelään Kolarin-Kumputunturin
alue tai noin 15 km Muonion eteläpuolella olevat tunturit. Huutavan
polttoainepulan ja kuljetuskapasiteetin ongelmien takia ratkaisuja ei
hyväksytty OKW:ssa. Kaaresuvantokin katsottiin huoltoetäisyyksien
kannalta liian eteläiseksi. Lopullinen sijainti määritettiinkin Kaaresuvannon pohjoispuolelle. OKW:n
suurimittakaavaisilla kartoilla nimiä
oli aika harvassa. Lähin karttasana
suunnitellulla alueella noin 40 km

Kaaresuvannosta pohjoiseen oli Siikavuopio, joka alustavasti määritettiin
aseman sijainniksi.
Käytännön toimiksi karttasuunnittelu materialisoitui keväällä 1944
kaamoksen väistyessä ja hiihtokelien
parantuessa.

Maantiemarssi
Keskiviikkoiltana 26. huhtikuuta
20.Vuoristoarmeijan esikunnassa
Rovaniemellä oli kiivas hyörinä.
Kolmeen henkilö-ja neljään kuormaautoon lastattiin kasoittain varusteita,
reppuja, suksia, polttoainetynnyreitä
ja materiaalin lisäksi kuusi Kettenkradia, erittäin maastokelpoista puolitelamoottoripyörää ja neljä täpötäyteen
kuormattua ahkiota.
Aamuvarhaisella 27.4.1943 kevätaamun jo sarastaessa suuntasi täyteen kuormattu kolonna yöpakkasen
jäädyttämällä tiellä syvissä ajourissa
taiteillen kohti Tornionjokivarren
Kaulirantaa.
Kahden nuoren majurin, Esikunnan
Qu1:n 2. Ye-upseerin Fred Artmannin
ja pioneeriosaston Ostermannin johtama tiedusteluretkikunta aloitti pitkän marssinsa vielä lumen peittämältä Rovaniemeltä kohti Käsivarren tien
varressa olevaa ”Lager Saarenpään”
tietyötukikohtaa Kaaresuvannon pohjoispuolella.
Yöpakkanen vaihtui sohjoksi jo
aamupäivällä, joten autokolonnan
matka hidastui. Kolarissa pidetyllä
marssitauolla ilmoittautui lisäksi mukaan kaksi ruotsalaista ”yliloikkaria”,
jotka ilmoittivat haluavansa taistella
saksalaisten rinnalla. Viimeisimmätkin ajoneuvot olivat perillä Muoniossa klo 21.30.
Perjantaina 28.4. marssi jatkui
aamupakkasten turvin jo klo 05.00,
mutta päättyi nopeasti jo Ylimuonioon tien muututtua autokalustolle
ajokelvottomaksi. Kettenkradit ja täyteen lastatut ahkiot alas kuormasta.

Saksalaisten tiedusteluretki

Kettenkradien purkua Ylimuoniossa
(kuva 1).
Ajoneuvot lähetettiin takaisin
Muonioon. Paikallisen väestön kanssa pidettiin vilkas neuvonpito rekien
vuokraamisesta, koska tynnyreihin
kuormattu Kettenkradien polttoainekin piti saada mukaan. Viimein lähti
improvisoitu kolonna jo pehmenevää
tieuraa jatkamaan kohti Palojoensuuta Kettenkradien vetäessä sekä
polttoainetynnyreillä kuormattuja

rekiä että ahkioita. Palojoensuu ja
siellä oleva Luftwaffen viestiasema
saavutetaan illalla.
Lauantaina 29.4. marssi jatkuu jo
02.30 yöpakkasten turvin jäätynyttä
tietä. Kärkiosat saavuttavat kahdella kettenkradilla Kaaresuvannossa
pidetyn lyhyen tauon ja paikallisen
Luftwaffen viestiaseman kautta Rovaniemelle otetun puhelinyhteyden
jälkeen noin klo 09.00 edelleen aamupakkasen turvin noin 3 km Kelot-

tijärvestä etelään olevan harjanteen
(nykyinen Järämän museon paikka).
Tähän loppui meno myös Kettenkradeilla tieuran auki pidetyn osuuden
päättyessä kokonaan. Kettenkradit
ohjeistetaan palaamaan Muonioon
noutamaan ajoneuvojen mukaan jäänyttä viestiryhmää. Ahkio-osasto saa
käskyn jatkaa noin 10 km tienpohjaa
eteenpäin Saarenpään tienrakennusleirille ja valmistella ensimmäisen
tukeutumispisteen leirin parakkeihin.
Ja tähän loppui tie… Ahkioita irrotellaan vetoon kohti Lager Saarenpäätä (kuva 2). Nykyinen Järämän museon paikka oikealla ennen harjannetta.

Suksille

1. Kettenkradien purkua Ylimuoniossa.

2. Ja tähän loppui tie… Ahkioita irrotellaan vetoon kohti Lager Saarenpäätä.
Nykyinen Järämän museon paikka oikealla ennen harjannetta.

Tiedusteluosasto, majurit Artmann ja
Ostermann hyppää suksille ja aloittaa
kiipeämisen nykyisen museon takana kohoavalle, saksalaisten Grenzbergiksi nimeämälle Palovaaralle.
Siitä reitti jatkuu edelleen tulevan
”Karesuando-Stellungin” etulinjan
kukkulajonoa Kuolbanoaiville, Palkkisvaaroille ja Ruossakeron eteläisiin
osiin palaten sieltä kumparejonon
länsipuoleista jokilaaksoa Kelottijärven pohjoisrannalla olevan ”Lager
Saarenpään” tietyöparakille, johon
myös ahkio-osasto saapuu samoihin aikoihin noin klo 18.30. Sää
pysyttelee aurinkoisena, harjanteilla
puhaltava lähes myrskynomainen
luoteistuuli pitää hanget kovina ja
hiihtokelin hyvänä koko noin 25
km:n taipaleen.
Tiedusteluosaston reitti maastossa
(kuva 3). Vasen kartta on suurennos varsinaisen Sturmbock-aseman
alueen tiedustelureiteistä aikatauluineen. Oikealla oleva kartta on
yleiskuva sisältäen loppuosan kokonaisuuden 4.–5.5. leiripaikalta Kautokeinoon ja edelleen Palojoensuuhun.
Palkisvaaralla (kuva 5). Artmann.
Taustalla näkyy Kelottijärvi. Saarenpää noin kuvan keskiosassa. Taustalla
Ruotsi.
Sunnuntaina 30.4. koko osasto liikkeelle 07.30. Sää: Aurinkoinen, pakkasta, kova luoteistuuli, lumi lentää
Jatkuu seuraavalle sivulle.
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3. Tiedusteluosaston reitti maastossa. Vasen kartta on suurennos varsinaisen Sturmbock-aseman alueen tiedustelureiteistä
aikatauluineen. Oikealla oleva kartta on yleiskuva sisältäen loppuosan kokonaisuuden 4.-5.5. leiripaikalta Kautokeinoon ja
edelleen Palojoensuuhun.

4. Radisti Tshokkoaivilla. Kaksipuolista yhteyttä ei saatu kertaakaan koko
aikana. Kaikki sanomat lähetettiin
”sokkona”

5. Leiri Saitsikurun suulla. Nyt on jo
opittu jättämään teltat kantavan
hangen pinnalle.
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Jatkuu edelliseltä sivulta.

huipuilla, mutta pintakerros kovaa.
Loppupäivästä etelärinteet upottavat.
Ahkio-osasto suunnistaa laaksopainanteita myöten n. 10 km:n taipaleelle kohti määritettyä majoituspaikkaa
Tshokkoaivin (saksalaisten ”Steinberg”) lounaispuolella. Tiedusteluosasto nousee lännessä kohoavalle
Sarvisoaivin tunturimassiiville ja
ylittää sen etelä- pohjoissuunnassa
luoden silmäyksen myös sen länsipuoleiseen laajaan jokilaaksoon. Sarvisoaivilta matka jatkuu pohjoiseen
laajan Vuoskujärven laakson kautta.
Lyhyen lounastauon jälkeen nousu
pohjoisessa kohoavalle Tarjulle. Sen
huipulta avautuvat laajat näkymät
sekä pohjoiseen, että etelässä aina
Ounastunturille asti. Paluu Paijulasjärven ja Tshokkoaivin kautta sillä
välin pystytetylle leiripaikalle noin
klo 18.00. Täällä kohtaa yllätys:
Mukana olevat aurinkolasit eivät ole
olosuhteisiin soveltuvia. Neljällä miehellä silmät ovat ärsyyntyneet ja he
joutuvat toistaiseksi olemaan silmät
peitettynä teltassa.
Leiri Tshokkoaivilla. Telttoja kaivetaan lumihankeen. Yksi lumisokeista
istuu pää peitettynä nuotiolla etualalla.
Maanantai 1.5. Vapunpäivää ei juhlita. Neljän potilaan tilanne pahenee
nopeasti lumisokeudeksi. Matkaa ei
jatketa. Ahkio-osasto jää leiriin. Aamulla yritetään radioyhteyttä Kaaresuvannossa olevaan viestiryhmään,
jolle ilmoitetaan tilanteesta ja tilataan Fieseler Storch-yhteyskoneella
potilaita varten tarvittava boorisalva,
booritabletit ja 10 paria soveltuvia
aurinkolaseja.
Radisti Tshokkoaivilla (kuva 4).
Kaksipuolista yhteyttä ei saatu kertaakaan koko aikana. Kaikki sanomat
lähetettiin ”sokkona”
Yhteyttä ei synny, mutta sanoma
annetaan sokkona eetteriin. Storchille tiedustellaan laskupaikka Paijulasjärveltä. Tiedusteluosasto jatkaa
tehtäväänsä hiihtäen laskupaikalta
edelleen pohjoiseen RuossakeroSaitsijokilaakso-Suikero ja Tarjun
pohjoisrinteet. Osaston palattua noin

klo 16.00 lentää Storch yllättäen
leirialueen yli- laskupaikalla oleva
vastaanotto-osasto oli jo palannut
leiriin tuloksettoman odotuksen jälkeen- ja poistuu savu- ja valomerkkejä näkemättä uudelleen pohjoiseen
kohti Kautokeinoa. Uusi laskupaikka
tiedustellaan välittömästi leirin lähellä olevalle lammelle.
Tiistai 2.5. on jo parempi päivä.
Potilaiden lumisokeus hellittää. Laskupaikka on miehitettynä aamusta
03.00 alkaen ja vihdoin klo 14.00
Storch ylittää laskupaikan, huomaa
valomerkit ja pudottaa hetken kiertelyn jälkeen halutun paketin. Laskeutuminen ei ohjaajan heittämän viestin
mukaan onnistu.
Storch pudottaa-talvinaamioitu
Verbindungskette Laplandin Storch
Tshokkojärvellä (kuva 9). Kone on
talvinamiomaalisssa ja suksivarustuksessa.
Päivän ainoaksi välikohtaukseksi jää laskupaikalla päivystäneen
osaston lääkärin putoaminen pakkaskelissä sulaan puronuomaan ja
kastuminen lähes kaulaa myöten.
Kello 22.30 on potilaat lääkitty, lääkäri kuivateltu, leiri purettu ja osasto
jatkaa yhdessä matkaansa Paijulasjärvelle, jossa ahkio-osasto käskytetään
edelleen seuraavalle taukopaikalle
Saitsijoen suulle. Tiedusteluosasto
suuntaa Ruossakerolle, Jorboaiville,

sieltä edelleen Aksegielakselle ja Saitsijokilaaksoon, jossa yhdytetään jokilaaksoa hiihtävä ahkio-osasto 05.00.
Yhdessä taukopaikalle. Edellinen
lämmin päivä oli jo osoittanut sen, että keväiset tunturinrinteet nuoskaantuvat voimakkaasti ja hiihtäminen on
mahdollista vain yöpakkasten turvin.
Leiri Saitsikurun suulla (kuva 5).
Nyt on jo opittu jättämään teltat kantavan hangen pinnalle.
Päivällä 3.5. tiedustellaan idässä
kohoava Luossaselkä Lätäsenon takana ja ahkio-osastolle seuraavan
päivän reitin alkuosa. Iltapäivällä ja
illalla pakastuu voimakkaasti.
Torstaina 4.5. herää osasto noin 20
asteen pakkaseen jääkukkien koristaessa telttoja. Matkaa jatketaan 07.30,
Luossaselässä osoitetaan ahkio-osastolle sen jatkoreitti.
Ja seuraavaksi tuonne.. Ahkioosastoa opastetaan (kuva 6).
Kohti itää.. Kartan lisäksi kompassi on hyvin tarpeen tässä maastossa
(kuva 7).
Tiedusteluosasto suuntaa päivän
taipaleelle Norjan rajalla olevaan
Puusasvaaraan, Urtivaaraan ja Stuorroaiviin. Aamun auringonpaiste vaihtuu yllättäen iltapäivällä kiivaaseen
lumipyryyn ja sumuun. Matka jatkuu

Jatkuu seuraavalle sivulle.

6. Ja seuraavaksi tuonne.. Ahkio-osastoa opastetaan.
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Jatkuu edelliseltä sivulta.

kohti taukopaikkaa, josta yllättäen ei
löydykään ahkio-osastoa. Etsinnän
ja nuotion savun hajun perusteella
vihdoin osasto löytyy Stuorroaivin
eteläpuolelta Pahtavaarasta. Ilma
kirkastuu ja pakkanen kiristyy illalla
uudelleen –20° tuntumaan.
Perjantai 5.5. alkaa huonosti. Jopa
matkaraporttiin kirjattiin: klo 06.30
liikkeelle ilman aamukahvia täyden

kattilan kaaduttua ennen nauttimista.
Ahkio-osasto lähetettiin pitkälle ja
vaativalle taipaleelle, lähes 45 km,
kohti Roavveaivin itäpuolella olevaa järveä. Tiedusteluosasto nousi
Stuorroaiville ja jatkoi hiihtäen lappalaisten talvitien suunnassa täysin
autiota kumpuilevaa tundraa kohti
Kautokeinoa, matkalla lyhyt tauko
Galaniitun lappalaisasumuksella,
josta matka jatkui jo osin jäistään
vapautuvaa Kautokeinojoen uomaa.
Perillä Kautokeinossa klo 16.00 jäl-

7. Kohti itää.. Kartan lisäksi kompassi on hyvin tarpeen tässä maastossa.

8. Rasitus näkyy kasvoista-tauolla 45 km:n taipaleella Palojoensuuhun.
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keen noin 60 km:n päivätaipaleen
jälkeen. Sää aluksi kylmä, pilvinen,
kova pohjoistuuli, joka yltyi myrskyksi hieman ennen Kautokeinoa. Perillä
puhelinyhteys Vuoristoarmeijan esikuntaan ja käsky Kaaresuvannossa
odotelleelle viestiryhmälle siirtyä
Palojoensuuhun.
Lauantai 6.5. alkoi vilkkaalla elekielen ja huudon yhdistelmällä neuvoteltaessa paikallisten lappalaisten
kanssa mahdollisesta rekikyydistä poroilla takaisin Suomen puolelle. ”Nix
konjak-nix fahren” päättyi suotuisasti
ja 12.30 tiedustelijat istuivat kahteen
pororekeen yhden lappilaisoppaan
vetäessä kolmen reen raitoa kohti
Ajddej:n lappalaisasutusta.
Perillä 17.30 n. 40 km:n taipaleen
jälkeen. Suksille lyhyen levon jälkeen
ja 20:30 osasto oli jo Roavveaivin
huipulla ihailemassa näkymää. Jäätävää tuulta ja nousevaa lumimyrskyä paeten jatkettiin etelään ja kohti
Palojärven lappalaisasutusta. Perillä
22.30 kohdattiin myös ahkio-osasto.
Se oli saapunut edellisenä yönä
puolen yön jälkeen raskaan marssin
päätteeksi Palojärvelle, eikä kyennyt
yhden miehen täydellisen uupumisen
jälkeen jatkamaan alun perin käskettyyn tavoitteeseen.
Sunnuntaina 7.5. aamulla neuvoteltiin porojen saamisesta vetämään
osaston ahkiot Palojoensuuhun.
Porojen huonon kunnon ja rehun
puutteen takia se ei kuitenkaan ollut
mahdollista joten kaikki neljä ahkiota
otettiin vetoon, osa kahden, osa kolmen miehen osastoilla. Lähtö 08:15
aluksi tienpohjaa pitkin Leppäjärven
eteläpuolelle ja sieltä poikkimaitse
kompassisuunalla Palojoensuuhun.
Perillä Luftwaffen viestiasemalla
20.15.. Sää lämmin ja selkeä, osa
jokiuomista tulvi jo, lumikerros pehmeni päivän mittaan sohjoksi, kulku
ahkiot vedossa erittäin raskasta. Hiihtomatkaa noin 45 km.
Rasitus näkyy kasvoista-tauolla
45 km:n taipaleella Palojoensuuhun
(kuva 8).
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Uudelleen ”sivistyksen” parissa
Maanantaina 8.5. aamukuudelta lähtö kohti Muoniota miehet ja tavara
kuormattuina Kettenkradeihin, perillä
09.30 (tie oli tällä välin aurattu), materiaalin ja Kettenkradien kuormaus
ajoneuvoihin, parranajo, lyhyt lepo
ja jo illalla 22.00 kylmän yön turvin
kohti Rovaniemeä. Ensimmäiset ajoneuvot perillä jo 09.30, viimeinen
moottorivian takia vasta illalla jo
lumipeitteestä suurelta osin paljastuneella Rovaniemellä. ”KaresuandoStellung” ja Kautokeino-Stellung” oli
tiedusteltu!
Kohti sivistystä (kuva 9). Kettenkradkolonna matkalla kohti Muoniota. Tie
aurattu.

Lopuksi
Oman laskelmansa mukaan tiedusteluosasto oli hiihtänyt yli 400 km (joista tosin noin 40 km rekikyydillä porojen vetämänä) ja käynyt 27 huipulla.
Ahkio-osastolle kertyi kilometrejä
155. Keväisen Käsivarren tapaan säät
vaihtelivat säteilevistä kevätpäivistä
ja yli 20 asteen yöpakkasista koviin
tuuliin, lumimyrskyihin, sumuun ja
erityisesti loppuvaiheessa kevään
rynnistäessä lumen sohjoksi muuttaviin suojasäihin. Osa hiihtomatkoista
tehtiin yöaikaan, jolloin auringon
lämmössä pehmenevä lumi vielä
kantoi hiihtäjää ja ahkiota.
Matkan lopputuloksena oli ensimmäinen maastossa tiedusteltu arvio
Käsivarren karttasanan ”Siikavuopio”
puolustusasemien sijoittamisesta.
Tämä materialisoitui kesällä 1944
suoritettuun yksityiskohtaiseen maastontiedusteluun, asemien merkintään
ja tiestön sekä linnoitteiden rakennustyöhön syksyn 1944 kuluessa.

9. Kohti sivistystä. Kettenkrad-kolonna matkalla kohti Muoniota. Tie aurattu.

Sittemmin koodinimen ”Sturmbockstellung” saanut Kaaresuvannon asema
ja ”Eisbär” nimen saanut Kautokeinon
asema miehitettiin loka-marraskuun
kuluessa1944 operaatioiden ”Birke”
ja ”Nordlicht” yhteydessä. Asemat
tyhjennettiin vielä saman talven
tammikuun hyisessä pimeydessä 20.
Vuoristoarmeijan vetäytyessä pientä
Käsivarren yläpään viipaletta lukuun
ottamatta Norjan alueella sijaitsevaan
Lyngen-asemaan.
Artikkeli perustuu osaston johtajan
yleisesikuntamajuri Fred Artmannin
välittömästi matkan jälkeen laatimaan päivittäiseen matkaraporttiin.
Osaston täydellistä nimiluetteloa,
henkilöstön, erityisesti ahkio-osaston
kokoonpanoa, miesten taustaa ja nimeämisperusteita samoin kuin operatiivisia johtopäätöksiä ei ainakaan
toistaiseksi ole asiakirjoista löytynyt.
Lopputulos kuitenkin näkyy muun
muassa 20. Vuoristoarmeijan suunnitelman ”Birke” karttoihin merkit-

tyinä etulinjan merkkikaarina, jotka
käsittävät juuri ne huiput, jotka tiedusteluosasto tämän matkan aikana
hiihti. Valokuvat kuuluvat Sotamuseon hallussa olevaan autenttiseen
retken aikana kuvattuun ”Artmannin
kokoelmaan”.
Hyvä suoritus Keski-Euroopan
alppijääkäreiltä ja osoittaa sen, että
saksalaisiltakin sitä usein keskusteltua
hiihtotaitoa tarvittaessa löytyi.
Lähteet:
Operaatio Birke, suunitteluasiakirjat ja liitekartat. 20.VuorA esikunnan
1a ja PiFü. (Freiburg)
Tagebuchbericht über die Erkundigungsexpedition in den Raum Palojoensuu-Kautokeino-Pettikkä. Major iG
Artmann (Sotamuseo)
TEKSTI: Olli Dahl
KUVAT: Artmannin kokoelma,
Sotamuseo
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Kutsu

Kallelse

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n
sääntömääräinen

Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner rf har
sitt stadgeenliga

Toimintasuunnitelmaja vaalikokous

Verksamhetsplanerings- och
valmöte

valmistaudutaan järjestämään koronatilanteen ja sen
hallinnasta annettujen ohjeiden niin salliessa
lauantaina 7.11.2020 Maanpuolustusjärjestöjen talon
(ent. Suojeluskuntatalo) auditorio 1. krs., Töölöntorinkatu 2 B, 00260 HELSINKI
Mikäli kokousta ei pystytä toteuttamaan edellä mainitulla tavalla toteutetaan kokous sähköpostikokouksena
vastaavalla tavalla kuin Perinneyhdistyksen vuosiko
kous. Päätös tästä tehdään viimeistään 21.10.2020.
Tällöin kokouskutsu lähetään sähköpostikutsuna
jäsenille ja kokous toteutetaan sähköpostikokouksena
7.11.2020 erikseen annettavan ohjeistuksen mukaisesti.
Kokouspäivän ohjelma:
Klo 10.00 Hallituksen ja osastojen puheenjohtajien 		
neuvottelutilaisuus
Klo 11.45 Lounas ravintola Mamma Rosa,
Runeberginkatu 55
Klo 13.00 Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous
		
kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§
mukaiset kokousasiat
Klo 15.00 Kokouspäivän päättäminen
Ilmoittautumiset puheenjohtajien neuvottelutilaisuuteen, toimintasuunnitelma- ja vaalikokoukseen
28.10.2020 mennessä Jääkärikansliaan (sähköpostilla
parole@jp27.fi).
Lounas sisältää: pieni kauden keitto, päivän tuoretta
kalaa, tillihollandaise tai karitsanpaahtopaistia,
vuohenjuustokastike ja jälkiruokana suklaafondant.
Sitovat ilmoittautumiset lounaalle sähköpostilla
kansliaan (ilmoita pääruoka) sekä maksamalla
22 euroa 28.10.2020 mennessä yhdistyksen tilille
FI80 1019 3000 2050 06 merkinnällä ”Mamma Rosa”.
Puhelin: 050 377 8845
Sähköpostilla: parole@jp27.fi
Helsingissä 27.8.2020
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry
Hallitus
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Vi förbereder i enlighet med rådande Corona situation
och givna direktiv Lördagen den 7.11.2020 i Försvarsförbundens hus, auditorium 1.vån., Tölötorggatan 2 B,
00260 Helsingfors.
Om mötet inte kan genomföras enligt ovanstående
genomförs det som e-postmöte på samma sätt som
Traditionsföreningens årsmöte. Beslut om detta fattas
senast 21.10.2020.
I så fall sänds kallelsen till mötet per e-post och
mötet genomförs som e-postmöte 7.11.2020 enligt
särskilt givna instruktioner.
Mötesdagens program:
Kl 10.00 Styrelsens och avdelningarnas
ordförande möts i Jägarkansliet
Kl 11.45 Lunch i restaurant Mamma Rosa,
Runebergsgatan 55
Kl 13.00 Verksamhetsplanerings- och valmöte
Kl 15.00 Mötesdagen avslutas
Anmälningar om deltagande i ordförandenas
sammanträde och dels i verksamhetsplanerings- och
valmötet ombedes före den 28.10.2020 till Jägar
kansliet (e-post: parole@jp27.fi).
I lunchen ingår: liten säsongsoppa, dagens färska fisk,
dill holländska eller lammstek, getostsås och som en
efterrätt chokladfondant.
Bindande anmälan till lunch via e-post till Jägar
kansliet (med huvudrätt) och genom betalning
22 euro senast 28.10.2020 till föreningens konto
FI80 1019 3000 2050 06 ref. ”Mamma Rosa”.
Tel: 050 377 8845
e-post: parole@jp27.fi
Helsingfors 27.8.2020
Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner rf
Styrelsen

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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Simputus

Simputus Suomen armeijassa oli
alun perin venäläistä perintöä
Heti alkuun on syytä selventää käsitteistöä. Wikipedian mukaan simputusta on ”esimiesaseman väärinkäyttö; armeijan sisällä tapahtuvan
kiusaamisen muoto, jossa ylempiarvoiset pyrkivät alistamaan alempiarvoisia sotilaita”. Siitä jossain määrin
erillisenä ilmiönä armeijayhteisöissä
esiintyy myös vertaisten keskinäistä
kiusaamista, pennalismia eli toverisortoa.

Simputuksen juuret autonomian
ajan Haminassa
Sana simputus tulee suomen kieleen autonomian ajan Haminan
kadettikoulusta, jossa vanhemman
vuosikurssin kadetit kiusasivat ensimmäisen vuosikurssin oppilaita,
”simppuja”. Tämä tapa siirtyi ihmeen
tehokkaasti kadettikulttuurin osana
itsenäisen Suomen 1919 perustettuun
omaan kadettikouluun ja jatkui siellä
hämmästyttävän pitkään sotiemme
jälkeenkin.
Kadettikurssilla 9 Munkkiniemessä
1926–28 opiskellut Wolf Halsti on
kuvannut muistelmissaan värikkäästi
siellä esiintynyttä simputusta ja pennalismia. Myös vielä 1960-luvulla
Kadettikoulusta valmistuneet kaaderiupseerit ovat kertoneet minulle tästä
uskomattomia tarinoita.
Voidakseen toimia käytännöllä oli
epäilemättä koulun johdon siunaus.
Näin virallinen organisaatio eli koulun johto ja henkilökunta luovuttivat
osan koulutus- ja kurinpitovastuustaan epäviralliselle organisaatiolle
eli oppilasyhteisölle. Koska Haminan
kadettikoulu oli osa venäläistä sotilashallintoa, voidaan ilmiön alkuperäisten juurten löytyvän Venäjältä.

Vapaussodan aikana ei ollut
aikaa simputukseen
Itsenäisen Suomen armeija koostui
aluksi suojeluskuntajoukoista, jotka
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Sana simputus tulee autonomian ajan Haminan kadettikoulusta, missä vanhemmat vuosikurssit kiusasivat nuorempaa kurssia, simppuja.

senaatti oli nimittänyt hallituksen joukoiksi. Tämä ei kuitenkaan riittänyt,
vaan 18.2.1918 käynnistettiin yleiset
kutsunnat.
Kaikki miehet 21–39 ikävuoden
välillä silloisen valkoisen Suomen
alueella käskettiin kutsuntalautakuntien tarkastettaviksi. Lautakunnissa
oli edustettuna jonkinasteinen lääketieteellinen, sotilaallinen ja paikallinen asiantuntemus. Tarkastuksen
läpäisseitä odotti velvoite puolustaa
isänmaataan ja heidät osoitettiin
vapaussodan etenemisen kannalta
tärkeisiin joukko-osastoihin ja usein
hyvin lyhyen koulutuksen jälkeen
rintamille.
Kouluttajina toimivat Saksasta kotiutuneet jääkärit, osin ruotsalaiset
vapaaehtoisupseerit sekä Venäjän
armeijassa koulutuksensa saaneet
suomalaiset. Koulutus oli pikakoulutusta, jossa painopiste oli varmasti
perusasioiden osaamisessa. Tässä

vaiheessa simputus ja pennalismi
eivät varmaan vielä saaneet merkittävää tilaa: oli kiire ja oikeita asioita
oli opetettava nopeasti.

Santsareiden toivat simputuksen
RUK:hon
Vapaussodan päätyttyä miesten yleiseen asevelvollisuuteen perustuva
säännöllinen varusmiespalvelus
käynnistyi venäläisiltä jääneissä varuskunnissa ja kasarmeissa. Suomen
Valkoisessa Kaartissa Helsingissä
vuosina 1924–25 palvelleen Halstin
kokemukset ovat lohduttomia.
Alkeellinen majoitus, ala-arvoinen
ruoka, kova kuri ja vanhempien ikäluokkien harjoittama armoton pennalismi tekivät palveluksesta erittäin
raskaan ja negatiivisen kokemuksen.
Osin täysin ammattitaidottomat ja
epäpätevät kouluttajat eivät parantaneet tilannetta. He olivat Halstin

Simputus

Varsinaisia esimerkkejä simputuksesta
löytyy amerikkalaista sotilaselämää
kuvaavista elokuvista.

1960-luvun alikersantti opettaa aliupseerioppilaalle kivääriotteita. Koulutusta, ei simputusta.

Tämän päivän sulkeisharjoituksiin saattaa kuulua esimerkiksi etunojapunnerruksia.

mukaan armottomia juoppoja ja säälimättömiä simputtajia. Kaartin johto
ei puuttunut varusmiesten arkeen ja
oloihin juuri millään tavoin.
Ammattisotilaaksi valikoitunut
Halsti kyllä yrittää – ehkä ”viran
puolesta” - selittää ankaraa kuria seuraavasti: ”Sodan luonne on ehdoton,
ja sen takia päällystöllä tulee olla
laaja valta, eikä sen käyttöä (rauhan
oloissakaan) valvottu. Upseerit eivät
tarkanneet olosuhteita, ja niin vanhempien ikäluokkien huonoimmat
ainekset pääsivät riehumaan valtoimenaan.” Absoluuttinen ja kontrolloimaton valta tuottaa Halstin mukaan
aina pahaa jälkeä. Ja näinhän se on.
Raskaan alokas- ja aliupseerikoulutuksen jälkeen Halsti viehättyi Reserviupseerikoulusta, jossa opiskeli
– ja opiskelee edelleen – kerrallaan
vain yksi tasa-arvoinen ja yhtenäinen

asevelvollisten joukko. Halstin aikana
tilanne kuitenkin muuttui, kun joukko
sopiviksi katsottuja kurssin suorittaneita kokelaita jätettiin seuraavan
kurssin apuopettajiksi. ”Heti paikalla
alkoi sielläkin höykytys ja simputus.
Uudet opettajat saivat nimekseen
’santsarit’ ja koulun henki myrkyttyi.”
Tähän santsarikäytäntöön törmäsin
itsekin vielä 1961 Santahaminassa Ilmatorjuntakoulun aliupseerikurssilla.
Muistan sen ajan yhtenä koko elämäni raskaimmista. Santsareistamme
puolet oli ilmiselviä sadisteja, joiden
paikka olisi ollut telkien takana.

”Simputus on paholaisen
keksintö”
Halstin huonot kokemukset jatkuivat
Kadettikoulussa. Niistä hän raportoi
näin lähtien koulun initiaatiomenoista eli ”toverikuntaan” ottamisen

menoista: ”Myös itse simputus oli
paholaisen keksintö ja sen salliminen
idiotiaa. Se saattaisi olla jopa huvittavaa, jos sitä harjoittaisivat älykkäät
ja huumorintajuiset ainekset – mutta
enimmäkseen juuri nämä yksilöt katselivat sivusta ilmeisen paheksuvasti
ja yrittivät tulla avuksemme, kun roskaväki heidän mielestään meni liian
pitkälle. Juuri roskaväki olikin puuhassa suuna päänä, kiivailijat, sadistit
ja pelkurit, jotka kerrankin uskalsivat
päästää ala-arvoiset ominaisuutensa
valloilleen saatuaan kynsiinsä joukon
puolustuskyvyttömiä uhreja.”
Kadettikoulun johtajaksi jääkärieverstiluutnantti Heikki Nurmion
jälkeen tullut majuri Taavetti ”Pappa”
Laatikainen teki aluksi simputusta
ja pennalismia karsivia muutoksia.
”Mutta hän teki ainakin meidän aikanamme sellaisen erehdyksen, että
ikään kuin yritti ’virallistaa’ simputuksen; tehdä siitä eräänlaisen rituaalin, jonka menot hän itse siunaisi
sen sijaan, että olisi hävittänyt moisen keskiaikaisen ja vierasperäisen
ilmiön. Sillä olkoon virallinen tai
epävirallinen, pennalismi vetää aina
puoleensa täsmälleen ne ainekset,
jotka käyttävät sitä väärin”, Halsti
huomauttaa.

Simputuksen jäljet johtavat
Venäjälle
Prikaatikenraali evp Pentti Airio toteaa
tästä – hauskasti tietysti, mutta vahvasti yleistäen – ”Suomen puolustusvoimat 100 vuotta” -kirjassa seuraavasti: ”Suomen itsenäisyyden alussa
varusmiespalvelus sai vaikutteita
sekä Ruotsin ja Venäjän ajalta että
jääkärien kautta Saksan armeijasta.
Tiivistetysti voidaan sanoa, että Ruotsista periytyivät torstaisin syötävä
hernesoppa, Venäjältä simputus ja
Saksasta tiukka kuri ja äkseeraus”.
Jäljet johtavat siis Venäjän armeijaan, missä se näyttää jatkuneen aivan
näihin aikoihin saakka. Venäjällä asevelvollisten varusmiesten koulutus on
ilmeisesti hiljan lyhennetty kahdesta
vuodesta yhteen, mutta simputuksen

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Simputus

Jatkuu edelliseltä sivulta.

ja epäasiallisen kohtelun seuraukset
elävät edelleen. Satoja ellei paljon
enemmänkin nuoria miehiä kuolee
Venäjällä vuosittain epäselvissä olosuhteissa, jotka voidaan ainakin osin
selittää epäinhimillisellä kohtelulla.
Keisarillisen Saksan armeijassa
koulutuksensa saaneet jääkärimme
kantavat kyllä osavastuun. Preussilaisen koulutusperinteen mukaan sotilaat koulutettiin nk. tehtävätaktiikan
mukaisesti, eli jokaisen sotilaan ja yksikön piti osata tarpeen tullen toimia
komentajalta saamansa käskyn puitteissa itsenäisesti. Tätä äärimmäisen
tervettä periaatetta on meillä kehitetty
edelleen tuotettaessa jalkaväkemme
uutta taistelutapaa.
Ei ole selvää, missä määrin Saksasta kotiutetut jääkärit, joista tuli
itsenäisen Suomen armeijan runko
ja alussa pääkouluttajat, olivat tämän
tehtävätaktiikan periaatteen omaksuneet. Vai oliko päällimmäiseksi jäänyt
saksalainen ”drillikoulutus”, tiettyjen
toimintojen ”hierominen”, kunnes
asiat oli opittu?
Tätä jatkuviin toistoihin, virheiden
korjaamiseen, niistä rankaisemiseen
ja välillä ”irti ottaviin” komentoihin
kuten ”taakse poistu, riviin järjesty!”

Tunnistuskuva
Kuva Lohtajalla asuneen Iida
Jokelan albumista. Mitähän ovat
nuo asetakkien merkit, svastikan
näköinen valkoinen hakaristinmuotoinen ja vasemman hihan
alaosan pyöreä merkki. Kuvan
perusteella voisi olla jääkärien
ryhmä ja ehkä 1918? Jokelan
suvussa ei kytköksiä jääkäriliikkeeseen heidän kertomana
mukaan.
Terv. Anders Åfors Kokkola
Vaasan alaosasto
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Venäjän armeijassa on simputus ja kaikkinainen nuorimpien varusmiesten kiusaaminen edelleen arkipäivää.
perustuvaa kovaa koulutusta ei mielestäni pidä sotkea simputtamiseen,
vaikka raja onkin epäselvä ja riippuu
kunkin ajan hengestä ja oikeuskäsityksestä.
Kysymys oli yksinkertaisesti sen aikaisista yrityksistä saada koulutettavat
joukot oppimaan tärkeät asiat niin,
että ne tiukan paikan tullen sujuisivat lähes automaattisesti. Oli miten
oli, tämän tyyppinen kovalta tuntuva
koulutus jatkui Suomen armeijassa
pitkään. Vasta 1990-luvulle tultaessa
taidettiin lopullisesti oivaltaa, että
tuloksia saadaan paremmin muillakin tavoilla.

Lähteitä:
Leimu, Pekka: Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa sotilaselämässä.
Kansatieteellinen arkisto 33, Helsinki
1985
Halsti, Wolf H.: Mies elää aikaansa,
Otava 1973
Airio, Pentti: Artikkelissa ”Varusmiehen arki”, Suomen puolustusvoimat 100 vuotta, Edita Helsinki 2018
TEKSTI: Göran Lindgren
Kirjoittaja on sotahistorian ja sotilasyhteisöjen harrastajatutkija.

Osastot tiedottavat

Kutsu
Jääkäriluutnantti Eino Yrjö Koiviston ja jääkärialiupseeri Kustaa Alarik Suomisen
jääkärihautamerkit ”paljastetaan” Jyväskylän sankarihautausmaan (Puistokatu 10)
vapaussodan muistomerkillä torstaina syyskuun 17. päivänä 2020 klo 17:00 alkavassa tilaisuudessa.
Tilaisuuden ohjelma:
– Liput saapuvat
– Karjalan jääkärien marssi (iltasoitto)
– Paljastuspuhe
– Seppeleiden lasku Koiviston ja Suomisen
haudoille
– Jääkärien marssi (yksi säkeistö)
– Muistoja Pohjolasta
– Liput poistuvat

Ilmavoimien soittokunta

Ilmavoimien soittokunta
Ilmavoimien soittokunta

Tilaisuuden jälkeen kahvitilaisuus 17:30-19:00 kutsuvieraille ja osaston jäsenille ravintola Aimossa (Asekatu 3,
Jyväskylä). Ilmoittautuminen kahvitilaisuuteen viimeistään perjantaina 11.9.2020 klo 12:00 sähköpostilla
porvalit@gmail.com tai tekstiviestillä puh. 040-9379008. Samalla on ilmoitettava mahdolliset ruokaallergiat. Tiedustelut: Martti Porvali,
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n Keski-Suomen osasto
Martti Porvali
osaston puheenjohtaja

Helsinki-Uusimaa osasto
Jääkärikerho sekä Helsinki-Uusimaa osaston toimintasuunnitelma- ja vaalikokous pidetään tiistaina
17.11.2020. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30 Töölöntorinkadun auditoriossa.
Esitelmän ”Jääkärieversti Walter Hornin elämäntarina - Jääkäriliikkeen synnystä puolustusliittoa kohti” pitää
Suomen sotahistorian dosentti prikaatikenraali Pentti Airio.
Ilmoittautumiset pyydetään kahvitarjoilun vuoksi ja vallitsevan tartuntatautitilanteen varalta osoitteeseen:
hki-uusimaa@jp27.fi. Kaikkiin sähköposteihin lähetetään kuittaus.
Lämpimästi tervetuloa!
Helsinki-Uusimaa osaston johtokunta

Etelä-Pohjanmaan osasto
Kevät- ja syyskokous 2020
JP 27 Perinneyhdistys ry:n Etelä-Pohjanmaan osaston kevät- ja syyskokoukset pidetään peräkkäin tiistaina
20.10.2020 klo 18.00 Härmän Kylpylässä, osoite Vaasantie 22. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokousesitelmän aiheena Gallingan sotilashautausmaa. Ilmoita sihteerille mikäli tulet kokoukseen,
rintaset (at)netikka.fi tai 040-7544 611.
Tervetuloa!
E-P:n os johtokunta
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Jääkäriliike tunnetuksi

Jääkäriliike on yhä vähän esillä koulun
oppikirjoissa
”Saksa suostui kouluttamaan suomalaisia vapaaehtoisia ja vuosina 1915
– 1918 noin 2000 niin sanottua jääkäriä hankki sotilaskoulutuksen Saksassa tarkoituksenaan irrottaa Suomi
Venäjästä”
Lähinnä vain tämä niukkasanainen,
muutaman rivin teksti on esillä jääkäriliikkeestä muun muassa Loimaan
lukion käyttämässä oppikirjassa ”Forum III/Itsenäisen Suomen historia”.
Sisällissotaosiossa jääkäreistä löytyy
kyllä lisää mainintoja.
Toisaalta tässä tiivistetyssä tekstissä
käy ilmi oikein hyvinkin se jääkäriliikkeen ydinsanoma eli irti Venäjästä.
Toisaalta taas lukiolaiselle ei välttämättä aukene asian dramaattisuus eli
”voitto tai kuolema” -periaate: Venäjän katsannossa jääkärit olivat tietysti
maanpettureita, joiden kohtalo olisi
kuolema pahimmassa tapauksessa.
– Oppikirjavalinnasta huolimatta
ratkaisevaa voi olla opettajan oma,
henkilökohtainen näkemys eli haluaako hän laventaa esimerkiksi tätä
jääkäriliikeasiaa oppikirjaa laajemminkin omalla tietopääomallaan, selvittää Loimaan lukion rehtori ja historiaa itsekin opettava Hannu Lahti.
Loimaan seutu on tunnettu erityisen
vahvasta maanpuolustustahdostaan
niin henkisesti kuin konkreettisestikin
kautta koko sen itsenäisyydenajan
alkuhetkistä ja näin on onneksi edelleenkin yhä tänä päivänä. Tästä ovat
näkyviä todistuksia niin VarsinaisSuomen maakunnan komein suojeluskuntatalo Heimolinna. Loimaan
kaupungin keskustassa sekä vahvat
veteraanijärjestöt sekä reserviupseerija reserviläisjärjestöt.
Loimaalla perustettiin virallisesti
Suomen vanhimpiin lajissaan kuuluva suojeluskunta vuoden 1917
heinäkuussa ja se toimi tavallaan jo
taustavoimana maataloustuottajajärjestön ”siivellä” kevättalvella 1917.
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Loimaan seudun sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Koivisto esittelee veteraanituvan aineistoa. Kuvassa suuri jääkäritaulu, josta puuttuu kaksi
kuvaa. Ne näkyvät taulun sivulla pieninä otoksina.

Tuohon aikaan nykyisen Loimaan
kaupungin (suur-Loimaan) alueella
perustettiin myös vielä Alastaron,
Mellilän ja Metsämaan kunnissa suojeluskunnat vilkkaasti.
Loimaan reserviläisjärjestössä on
290 jäsentä ja reserviupseerien jäsenmäärä on 116. Loimaan seudun
sotaveteraaneissa on 26 rintamatunnuksen omaavaa henkilöä, joista
vanhin on 102-vuotias. Alun perin
Loimaan seudun veteraaniyhdistyksessä oli yli 600 veteraanitunnuksen omaavaa miestä ja naista.
Naisia jäsenmäärästä on seitsemän. Tukijaostossa on tällä haavaa
peräti 464 jäsentä – lienee Suo-

men ennätys väestöpohjaan 15 800
asukasta nähden ja ehkä muutoinkin.
Suomen ennätystasoa lienee myös
sotaveteraanien vuosina 1989-1992
rakentamat kiinteistöt; veteraanitupa
(55 istuinpaikkaa), suuri talousrakennus (museo, sauna, saunatupa,
keppiverstas), varastorakennus, savusauna, korsu ja kk-pesäke. Asialla
oli vahvasti veteraanisukupolvi sekä
nuoremmatkin talkoolaiset. Rakentaminen rahoitettiin mm. tukkitalkoilla
ja rahankeräyksillä sekä yritysten
lahjoituksilla.
Lahden mielestä on ihan mahdollista kehitellä pieniä luentotilaisuuksia,
joissa voitaisiin lähteä juuri jääkäri-

Jääkäriliike tunnetuksi

takunnallisestikin tunnettu, todella
legendaarinen pataljoonankomentaja
(Talvisota JR13 ja Jatkosota JR35) on
myös esillä. Hänellä oli muitakin
kontakteja juuri Loimaalle mm. mylly-yrittäjänä ja hänen ensimmäinen
vaimonsakin oli Loimaan seudulta
kotoisin.
Veteraanituvassa on vuosittain pidetty paljonkin esitelmätilaisuuksia,
jotka ovat olleet yleisömenestyksiä.
Jatkossa voitaisiin keskittyä joksikin
aikaan aivan itsenäisyyden alkuaikoihin.
TEKSTI JA KUVAT:
Kari Nummila

Loimaalaissyntyisten jääkärien
muistomerkki Kanta-Loimaan
hautausmaalla.

“Me jääkärit
uskoimme
yhä.”

KAUHAVA
Tervetuloa perehtymään
jääkärihistoriaan
jääkäreiden omassa
museossa!
Suomen jääkärimuseo
Jääkärintie 80, 62420 Kortesjärvi, puh. 040 148 4420.
Lisätietoa www.kauhava.fi/
jaakarimuseo

Vänrikki Nikke Pärmi,
kuva: Härmä-Seura ry

SUOMEN JÄÄKÄRIMUSEO

liikkeestä ja Vapaussodasta ja pitää
”poikkitieteellisesti” eli eri järjestöt
voisivat tulla mukaan, jotta saataisiin
aina ”tupa täyteen”, sillä tyhjänpuoleiset salit eivät innosta mitään osapuolta. Näinhän on tehty jo jonkin
aikaa hyvällä menestyksellä Turussa,
kun sotilaskodissa luennoille, esitelmille toivotetaan kaikki tervetulleiksi.
Juuri säätiön nimiin siirretyssä veteraanituvan kiinteistöissä on paitsi
viime sotien niin myös jääkärien ja
vapaussoturien museoaineistoa poikkeuksellisen paljon koossa.
Loimaalaissyntyisiä jääkäreitä on
kymmenen. Heitä esittävästä taulusta puuttuu kahden kuva. Taulu on
siirretty veteraanitupaan. Esimerkiksi jääkäriluutnantti Uuno Koiviston
jääkäripuku on esillä nuken päällä.
Pälkäneellä syntynyt jääkärieverstiluutnantti Viljo ”Puujalka-Laakso”
oli viime sodissa loimaalaisten val-
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Jääkäriperinne

Jääkäriperinteen pariin lisää nuorta
jäsenkuntaa
Vanha sanonta väittää, että se, joka
ei vanhaa tunne, niin ei hän uuttakaan ymmärrä. Edellinen voi tuntua
vähän kliseeltäkin, mutta toisaalta on
syytä tunnustaa, että kyllähän siinä
perääkin on.
– Ihan kaikki ja kaikenikäiset jäsenet ovat meille arvokkaita tämän
Suomessa niin ainao laatuisen tärkeän ja kunnioitettavan jääkäriperinteen
säilyttäjinä, vaalijoina ja edistäjinäkin
myös uutta toimintaa luomalla, Jääkäripataljoona 27:n Varsinais-Suomen
osaston puheenjohtaja Kyösti Vuontela korostaa.
Varsinais-Suomen osaston jäsenmäärä nousi vuoden 2019 aikana
kymmenellä hengellä lukemaan 140.
Pienestä kasvusta huolimatta nähdään kuitenkin muun ohella tärkeäksi
jäsenmäärän kasvattamiseen panostaminen ja siinä vielä erityisesti nuorten
jäsenten rekrytoiminen.
Niin esimerkiksi jääkäriperinnetyössä kuin varmaankin myös muun
muassa vapaussoturijärjestössä jäsenkunnan ikääntyminen huolettaa.
Miksi nuorta väkeä ei tule toivotulla
tavalla jäsenkuntaan?
Totta on, että esimerkiksi asevelvollisuusajan jälkeen nuoret joutuvat panostamaan paljon opiskeluun ja useat
myös perheen perustamiseen eli
harrastamiseen jää rajallisesti aikaa.
–Meillä on ainakin Varsinais-Suomessa hyvät välit Puolustusvoimiin eli
osastomme on mukana varusmiesten
kotiuttamisjuhlissa Porin prikaatissa
Säkylässä. Palkitsemme yhden kotiutuvan jääkärin, yhden reservin aliupseerin sekä yhden reserviupseerin
sekä sitten vielä Rannikkolaivastossa
yhden kotiutuvan reserviupseerin.
Prikaatissa osastomme saa käyttää
lyhyehkön puheenvuoron ja Turussa
edellistä vähän pidemmän puheenvuoron. Hankkeissa on päästä prikaatin kanssa neuvottelemaan siitä,
että varusmiehille pidettäisiin jääkä-
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riliikkeestä ja sen merkityksestä ihan
erityinen luentotilaisuus, Vuontela
selvittää.
Vuontela neuvotteli 20. elokuuta
asevelitapaamisessa mm. Bundeswehrin reservin everstin ja Saksan
jalkaväkiliiton Suomen yhdysupseerin Mark Aretzin sekä reservin everstiluutnantti Hauke Disselbeckin kanssa
Aretzin suomalaisen äidin kautta tulleessa viidennen sukupolven Luvian
Palvassa sijaitsevassa kesäpaikassa.
Hän arvioi, että tärkeätä olisi
järjestää lisää nuorille upseereille,
aktiivipalveluksessa oleville saksalaisille ja suomalaisille kaksipäiväistä
jääkäriseminaari Hohenlockstedtissa
ennen Finnentagia sekä suomalaisten
ja saksalaisten reserviläisten yhteistyön laajentamisesta muutoinkin Saksassa. Vuontela arvelee, että hänellä
on mahdollisuus keskustella tästäkin
asiasta ensi lokakuussa Saksan puolustusvoimien jalkaväentarkastajan
kanssa. Nyt jo on ollut tarjolla suomalaisille reserviläisille mahdollisuus

Kyösti Vuontelalle on käynyt tutuksi
uljaan Jääkärimarssin sanoittajan,
jääkärieversti Heikki Nurmion patsas
Turun Kaskenmäessä. kuva Kari
Nummila.

Aseveljet Palvassa vasemmalta evl. res. Bundeswehr Hauke Disselbeck, Kimmo
Kiiveri, Kyösti Vuontela, Seppo Lerkki, ev. res. Bundeswehr Mark Aretz, Esa Haarala
ja Seppo Jaakkola. Kuva Kimmo Kiiveri.

Jääkäriperinne

päästä seuraamaan saksalaista sotilaskoulutusta ja suorittamaan mm.
saksalaisasein jopa Bundeswehrin
ampumamerkki kultasoljella!
Vuontela rohkenee arvella niinkin,
että läheskään kaikilla Parolen teksteillä – niin tärkeitä kuin ne tietysti
sinänsä ovatkin - ei ole ihan helppo
tavoittaa nuoria ja saada heidät lukemaan jääkäriasiaa. - Kyllä tämä
maailmanaika on siviilissä sellainen
nuorille, että tuo some ja digitaalinen,
nopeatempoinen informaatio voittavat alaa kaiken aikaa. Nuorten kohdalla näyttää aika vahvalta sellainen
periaate, että parhaiten asiaa uppoaa,
kun nuoret kertovat toisille nuorille
emmekä me varttuneet ja vanhat.
– En halua loukata enkä vähätellä kenenkään työtä, mutta minusta
meidän kannattaa nyt pohtia tätä
asiaa ihan vakavasti ja avoimesti eri
kanteilta. Meille vanhemmille tietysti
kuuluu ensi sijassa vastuu siitä, että
jääkäriperinne elää , säilyy ja voi hyvin. Vuontellalle jääkäriasia on perin
juurin tuttu: onhan hän jääkärimajuri
Aku Vuontelan poika!
Vuontela nostaa Turusta esiin Pekka
Sillanpään erinomaisen hyvän työn
jääkäritietouden puolestapuhujana
ja kohentajana Turun korkeakoulujen
reserviläisten keskuudessa. Eri puolilla maata saavuttavat nuorisoa myös
jääkärimarssit. Tulossa on Loviisassa
jääkärikenraalin marssi.
Vuontela uskoo, että tuloksia voidaan saavuttaa yhteistyömuotoja
kehittämällä eri reserviläisjärjestöjen
kanssa järjestämällä erilaisia yhteistilaisuuksia ja maanpuolustuksellisia
juhlia.
Yhdeksi jääkäriaatteen- ja tiedon
markkinoinniksi Vuontela nimeää
myös saksalaisen urheilumerkin
suorittamisen. Kannatusta saavat
myös yhteiset bussimatkat Baltiaan
ja Saksaan.

Jäsenhankintaa kilpaillenkin

Mark on saanut kuvansa. Henkilöt vasemmalta Mark Aretz, puoliso Jana, Kyösti
Vuontela ja Seppo Lerkki. kuva Kimmo Kiiveri

ten vaatimus kahdesta suosittelijasta;
sehän on vaatimuksena jäsenyysehdoissa. Hän ehdottaa, että Kortesjärven jääkärimuseossa olisi tarjolla
jäsenyyshakemuslomakkeita. Hän
kertoo itse liittyneensä jäseneksi Helsingin Pohjois-Esplanadilla pidetyssä
”PopUp”-jääkärinäyttelyssä vuonna
1998, kun viehättävä, suomea puhuva lady kysyi ”liitytkö jäseneksi ja
vastasin ”tahdon”!
Kimmo Kiiveri kertoo miettineensä viimeisimmän Hohenlockstedtin
matkan varrella, että Saksaan voisi
todellakin järjestää minibussi- ja/tai
bussireissunkin, jolloin matka hoituisi kohtuukustannuksin ja samalla
porukka voisi viettää paljon yhteistä
aikaa keskustelleen. Vastaava konsepti toimisi oikein hyvin myös Baltian
kierroksella, jolla käytäisiin jääkärien taistelupaikoilla ja esimerkiksi
pioneereille tutussa Schmardenissa.

Mark Aretz ikuistettuna laser-tekniikalle suomalaiseen vaneriin. kuva Seppo
Lerkki

TEKSTI: Kari Nummila

Seppo Lerkin mielestä jäsenhankintakilpailu olisi hyvä idea kokeiltavaksi,
sillä näin saataisiin täytettyä parhai-
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Sotakoira Pörrin taistelujen tie
Kun Itä-Karjalassa komppanianpäällikkönä toiminut luutnantti Erkki
Ojala sai saksanpaimenkoiran pennun, jonka molemmat vanhemmat
olivat myös sotakoiria, antoi Ojala
pennulle nimeksi Pörri ja toi sen
lomallaan kotiin Helsinkiin.
Puolivuotiaana vietiin Pörri sitten
Itä-Karjalassa sijainneeseen sotakoirakouluun, missä siitä oli määrä
kouluttaa ”taistelija” Suomen armeijaan. Sotakoulussa Pörri oppi tiedustelemaan, vartioimaan, etsimään
eksyneitä ja kuljettamaan viestejä.
Pörrin sotatie oli Karhumäki, Kumsa,
Porajärvi, Hyrsylänmutka, Annan
tehtaat, Aittojoki, Ägläjärvi, Haukilampi, Tolvajärvi.
Erkki Ojala on kertonut, että Pörri
vainusi lähestyvän vihollisen aina
niin kaukaa, että suomalaiset ehtivät joko piiloutua tai valmistautua
vastaiskuun. Näin se pelasti monen
suomalaisen hengen.
Kerran luutnantti Ojalan komppania oli ylittämässä suurta suota, kun
Pörri kuuli lähestyvien maataistelu
koneiden äänen ja painautui ääneti
matalaksi. Näin suomalaiset huomasivat hakeutua kiireesti piiloon
ja maastoutua ja miehet pelastuivat.
Lisäksi Pörri kiipesi luutnantti Ojalana päälle kuin suojatakseen häntä.
Tolvajärven taistelujen aikana piti
Pörri jättää yksi vartioimaan komentotelttaa. Kun miehet palasivat kahden
vuorokauden kuluttua paikalle, he
luulivat Pörrin menehtyneen, mutta
se istui luotien reiittämän teltan edessä vahingoittumattomana. Sotakoira
ei ollut vartiopaikaltaan poistunut.
Sotien jälkeen Pörri vapautettiin
koiraverosta ja sille annettiin ainoana
sotakoirana Vapaudenristi.
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Pörri menehtyi 13-vuotiaana ja se
sai hautapaikan Pohjois-Haagan
lemmikkieläinten hautausmaalta.
Erkki Ojala teki itse sotakoiralleen
muistokiven.
Pörrin muisto kuitenkin elää. Itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sen
haudalle on aina ilmaantunut kukkia
ja kynttilöitä.
TEKSTI: Raimo Berkan
Sotilaspoikakaveri Matti Ojalan
kertomuksen mukaan

Pörrin muistokivi Pohjois-Haagan lemmikkieläinten hautausmaalla.

Käteeni sattui äskettäin postikorttikokoelmistani kortti, joka on lähetetty Lockstedtin leiriltä jo vuonna 1904 , eli kymmenkunta vuotta ennen suomalaisten
menoa sinne jääkärikoultukseen. Eli saksalaiset kouluttivat jo reilusti ennen ensimmäistä maailmansotaa joukkoja toimimaan koirien kanssa ja näkivät tarpeelliseksi jopa tällaisen postikortin painamisen. Jorma Ignatius

Äskettäin menehtynyt sotilaspoikaveli Matti Ojala ehti kertoa perheen sotakoira Pörristä ja toivoi minun kirjoittavan jutun Paroleen. Hän ei ennättänyt
nähdä valmista juttua, vaan luonnoksen hän hyväksyi.
Raimo Berkan

Kirjeitä toimitukselle

Parole mielenkiintoisinta luettavaa
Kauhavan puukkofestivaali-sivuston kautta päädyin Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys ry:n sivustolle, joka
puolestaan johdatti lukemaan Parolen 2/2020. Lehti oli
mielenkiintoisinta luettavaa vähään aikaan, joskin aateja oppihistorian pääaineesta aikoinaan maisterin paperit
ansainneena sain lieviä traumaperäisiä säpsähdyksiä, kun
Parolen artikkeleiden myötä eteeni avautui jälleen se pikkutarkkuus, syväluotaavuus ja omanlaisensa putkinäköisyys, joka esimerkiksi tutkijoilla on omiin hyvin kapeaksi
rajattuihin kiinnostuksen kohteisiinsa. Täytyy kuitenkin
mainita, että Seppo Simolan kirjeessä toimitukselle (”Panssarivänrikki ja huollon kapteeni”) tällainen pikkutarkkuus
tuli esille hauskalla tavalla. Tyyli oli maanläheinen ja opin
jotain uutta.
”Kaartinjääkäreistä 5–10 prosenttia kaksoiskansalaisia”
sai hymyilemään kohdassa, jossa mainittiin soijamakka-

rat vegaanin varusmiehen ruokana. Mieleeni nimittäin
nousi heti teini-iässä lukemani suomenjuutalaisen Boris
Grünsteinin muistelmat Juutalaisena Suomessa: hirtehishumoristisia tarkasteluja (WSOY 1989). Sanotaanko vaikka
näin, että kun Grünstein oli jatkosodassa, niin siellä hän ei
voinut mitään erikoisruokavalioita noudattaa, vaikka olisi
ollut uskonnon pohjalta täysi oikeutus vaatia erityiskohtelua. Hän söi pitkälti samaa kuin muutkin. Varusmiehillä
on siis nykyisin täydet kissanpäivät.
Parhainta mahdollista päivää toivottaen,
Paula Puolakka
Helsinki

Miksi suurhyökkäys Kannaksella l944 yllätti ?
Yllätti Päämajan, ei etulinjan miehiä
Lukijakirjeissä (n:ot 1 ja 2/2020) pohditaan otsikon
kysymystä. Veteraani, maanviljelijä ja kapteeni Lauri
Kustaa Heimola (l920–l989) kirjoittaa aiheesta teoksessa
”Kauhavalaiset sodissa l918–l945” (Kauhavan Sanomalehti
Oy 1990) ss. 97 mm: ”Päämajalle ja kaikille johtoportaille
Karjalan Kannaksen kesän l944 suurhyökkäys tuli yllätyksenä. Etulinjan joukoilla oli täysi selvyys siitä mitä tulee.
Olin tästä varma vähintään kaksi viikkoa ennen kesäkuun
9. päivää. Tämä oli pääteltävissä lähestymishaudoista,
suurista ilmpalloista, jotka tähystelivät meidän puolelle,

sekä siitä, että omat lentokoneet eivät päässeet ollenkaan
vihollisen asemia tarkastelemaan…. ensimmäisen viikon
aikana etulinjan joukot Kannaksella eivät nähneet lainkaan omia lentokoneita…”. Voimien määrällinen jako
Kannaksen ja Itä-Karjalan rintamien välillä saa kritiikkiä.
Erkki Rintala
Vaasa-Kauhava
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Suomen Jääkärit

Jägarbataljonen 27 och

Itsenäisyytemme kärkijoukko

Finlands frihetskamp

Nahkaselkäinen numeroitu erikoispainos.
Saatavissa Jääkärikansliasta kanslia@JP27.fi.

Erik Jernströmin kirjaa ”Jägarbataljonen 27
och Finlands frihetskamp” myydään netissä
osoitteessa: www.opusliberum.com

Hinta 70 euroa
Jäsenille 50 euroa

Hinta 15 euroa + postimaksu

Kolmetoista päättäväistä jääkäriä Libaussa 1917. Jääkärien asuihin liittyvään kirjoitukseeni (Parole 2/2019)
pohjautuen päätimme Jussi Luostarisen (JHLCOLORIZING) kanssa elävöittää Sotamuseon mustavalkokuvaa
värittämällä sen mahdollisimman autenttiseksi nykytekniikkaa hyväksi käyttäen. Kuva kertoo jääkärien pukeutuneen tässä kahteen erilaiseen asepukuun: 1) malli 1907/1910 (näkyvä napitus ja ruotsalainen hiansuu napitus) ja
2) malli 1915/1916 (piilonapitettu). Merkillepantavaa on se, että jääkärien vyönsoljet ovat vaihtuneet normaaleiksi soljiksi sekä olkapolettien menettäneen ”27” numeron (paitsi yhdellä). Tämä kertoo kuvan otetun 20.9.1917
jälkeen, koska tuolloin tuli määräys näihin velvoittaviin muutoksiin. Osalla herroista viestikurssin käymistä osoittava salamatunnus hiassa. Myös pystykauluksisia upseerimallin takkeja esiintyy herrojen yllä ja arvoa osoittava
pistin vyöllä. Asujen värimaailma on edelleenkin osin arvailua, mutta piilonapitettujen asetakkien vihreä väri
lienee lähellä todenperäistä. Muuten asepukujen väriin liittyy vielä selvitettäviä asioita. Jukka Konnunaho.
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Kirjallisuutta

100-vuotiaan RUK:n historia

RUK 100 vuotta -juhlakirja
562 sivua, RUK:n Oppilaskunnan
Kannatusyhdistys 2020
Itsenäisyytemme 100-vuotiasjuhlateemaan liittyen on ilmestynyt monilukuinen määrä satavuotisjuhlakirjoja. Tähän
joukkoon liittyy myös 1.4.1920 perustetun RUK:n kärkituotteen – reserviupseerien johtajakoulutuksen juhlakirja.
Juhlakirja kertoo laajasti 100-vuotisen reserviupseerikoulutuksen kirjon
kolmessa puolustushaarassa ja lisäksi

aselajikouluissa – yhteensä 30 joukkoosastossa. Samalla kirja heijastelee
puolustusvoimien koko organisaation
ja toiminnan kehittymistä koulutuksen
erikoistumisen ja joukkotuotannon
kautta. Erityisenä ansiona voidaankin
pitää sitä, että toimituskunta on antanut
mahdollisuuden kaikille koulutukseen
osallistuville kuvata oma reserviupseerikoulutuksensa toisin kuin 90-vuotiskirja, joka keskittyi lähes pelkästään Reserviupseerikoulun toimintaan Haminassa.
Kirjassa tuodaan esille RUK:n 90-vuotiskirjan tapaan vahvasti reserviupseerikoulutuksen alkuvuosikymmeniä sekä
Haminassa että puolustushaaroissa.
Viimeisten vuosikymmenten kuvauksissa joudutaankin ottamaan pitkät loikat
arvatenkin kirjan sivumääräiset laajenemisen rajaamiseksi. Kokonaiskuva on
kuitenkin tasapainoinen.
Erinomaisena selkeänä koonnoksena
ja tuotteena voidaan pitää kirjan liitteissä esitettyjä Tietokortteja. Yhteensä
32 tietokortissa kuvataan selkeästi
joukko-osastoittain oleellisimmat tiedot

eri joukko-osastojen reserviupseerikoulutuksen osallistujista ja toteutuksesta.
Erinomaista aineistoa muun muassa
tutkijoille päästä helposti kiinni reserviupseerikoulutuksen taustoihin ja
perusteisiin.
Kirjan Päätoimittaja Jaakko Puuperän
on valikoitunut 90-vuotiskirjan tapaan
päätoimittajaksi. Hänen vahvuutensa
kirjan toimittamisensa näkyy monessa. Erityisesti kirjan eriomainen taitto, runsas valokuvien käyttö voidaan
laskea Puuperän erityiseksi ansioksi
kirjan toimittamisessa. Toimituskunta
kokonaisuutenaan ansaitsee kiitoksen
huolellisesta työstä.
Reserviupseerikoulutus maalla, merellä ja ilmassa 100 vuotta on juhlakirjojen kärkituotteita ja tekee kunniaa paitsi
maanpuolustuksellemme niin myös
erityisesti asevelvollisillemme.
Pertti Laatikainen
RUK:n johtaja 2006-2008

Jörkan isä oli jääkäriliikkeen aktivisti

Jörn Donner; Kuinka te
kehtaatte
Kai Ekholm

389 sivua, Docendo 2020

Tämä ei jääkärikirja, vaikka siinä onkin
yksi jääkäriaiheinen kuva. Siinä Jörn
Donnerin isä Kai Donner on tapaamassa
jääkäreitä Kuurinmaalla heinäkuussa
1916. Kai Donner oli jääkäriliikkeen
napamiehiä ja siksi hänen muotokuvansa on Ostrobotnian jääkärihuoneen
seinällä. Jääkäriliikkeen perustava
kokoushan pidettiin tuossa silloin
kassahuoneena tunnetussa tilassa 20.
lokakuuta 1914.
Jörn Donnerista kertova kirja kannattaa
lukea, sillä häneen moneen ehtinyt
persoonallisuutensa ei jättänyt ketään
kylmäksi. Toimittajana seurasin hänen
edesottamuksiaan mm. eduskunnassa,
Helsingin kaupunginvaltuustossa (kolmen eri puolueen edustajana sekä raas-

tuvassa, mihin Kristiina Halkola haastoi
hänet erään elokuvan alastonkohtausten
johdosta.
Lähinnä Donnerin kirjalliseen tuotantoon keskittyvässä teoksessa ei tietysti
jääkäreitä edes mainita. Toisaalta löysin
tiedon, että Donner olisi pitänyt Postimuseon jääkärinäyttelyssä keväällä
2016 esitelmän isästään jääkäriliikkeen
taustavaikuttajana. Tuo esitelmä jäi silloin valitettavasti huomaamatta. Ja lisäksi Donnerilla ei ollut valmisteltua tekstiä. joten esitys jäi dokumentoimatta.
Jukka Knuuti
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Kirjallisuutta

Rajamaiden elämää tavallisten ihmisten kertomana

Rajakansaa
Kohtaamisia ja kohtaloita
Imatralta Krimille
Kerstin Kronvall

247 sivua, Docendo 2018

Tiedättehän sen sympaattisen pitkäaikaisen Yleisradion Venäjän kirjeenvaihtajan, joka haastattelee aivan tavallisia
ihmisiä niin Krimillä kuin Ukrainassa
tai Valko-Venäjällä. Kerstin Kronvall on
valovuosien päässä diplomaattikirjeenvaihtajista, jotka keskittyvät pääkaupunkeihin siellä politiikan ja talouselämän
johtajiin. Kronvall välittää meille tietoja
tavallisten pienten ihmisten kautta.
Kronvall on tehnyt kirjan matkoistaan
rajakaupungeissa Mustalta Mereltä
Imatran koskelle. Aluksi kirja vie luki
jansa Krimin niemimaalle. Käymme
sotaa käyvässä Itä-Ukrainassa ja rauhallisemmassa Länsi-Ukrainassa. Hän
vie meidät Romanian ja Ukrainan sekä
Puolan ja Valko-Venäjän rajakaupunkeihin. Viron Narva ja Venäjän Ivangorod

ovat kuin yksi kaupunki, joiden keskellä joki erottaa paitsi kaupungit myös
Euroopan unionin ja Venäjän. Matka
etenee pohjoiseen, missä Imatra ja Svetogorsk muodostavat nekin oikeastaan
kaksoiskaupungin.
Kronvallin haastattelemat tavalliset
ihmiset arkipäiväisistä asioista kertoessaan antavat monesti paremman kuvan
yhteiskuntansa todellisuudesta kun
pääkaupungissa haastateltu poliitikko.
Historiantutkimuksessa on nykyään
muotia mikrohistoria: tavallisten ihmisten arkipäivän kuvaus. Tässä mielessä
Rajakansaa voisi luonnehtia todellisuuden kuvaukseksi mikrotasolta.
Jukka Knuuti

Sotavankina Venäjällä Suomen kautta kotiin;
luutnantti Fritz Güthin tarina

Sotavankina Venäjällä
Suomen kautta kotiin; luutnantti
Fritz Güthin tarina
Timo Soikkanen, Olli Kleemola

400 sivua, Readme.fi 2020
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Vuosien mittaan olen tavannut useita
entisiä suomalaisia ja saksalaisia sotavankeja, lukenut sotavankikirjeenvaihtoa ja täten muodostanut itselleni tietyn
tietopohjan erilaisista sotavankikohtaloista. Luettuani tämän kirjan avautui
minulle täysin ”uusi maailma” . Tämä
teos käsittelee ensimmäisen maailmansodan aikaa poiketen tuntemistani kohtaloista toisen maailmansodan ajoilta.
Kirja perustuu päiväkirja- ja muistikuviin, mutta on kuitenkin monilta
osin kuin ”paroni von Münchhausenin
seikkailujen” tapainen romaani ja jossa
on myös piirteitä Armas J. Pullan Ryhmy ja Roppainen- sarjasta. Sen verran
ihmeellisiä ovat kuvaukset sotavankeudesta maassa, jossa omakin väestö elää
puutteessa ja kurjuudessa. Kaviaarin
syönti sekä mustanpörssin kauppa ovat

jotain ihan muuta kuin tähänastinen
käsitykseni pakkotyöleireistä.
Vapaussodan Perinneyhdistyksen
jäsenenä minua tavattomasti häiritsi,
että toimittajat käyttävät sanaa ”sisällissota” vaikka luutnantti Güth itse puhuu
”Vapaussodasta” Suomen osuudessaan.
Myös jääkäriliikkeestä esitettyihin heikkoihin tietoihin olisi toimituskunnan
pitänyt puuttua.
Niillä alueilla, jossa Güth jäi vangiksi
taisteli Mannerheim pari vuotta aikaisemmin saksalaisia vastaan . Kuten Wilhelm II sanoi luovuttaessaan 31.7.1918
1.luokan Rautaristin ”Mannerheim on
ainoa häntä vastaan taistellut jonka hän
on palkinnut”!
Jorma K.O. Ignatius
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400 kuvaa toisen maailmansodan taistelijoista

Toisen maailmansodan
asepuvut
Jonathan North

258 sivua, Minerva 2019

Kirja tarjoaa lukijalleen enemmän, mitä
nimi lupaa. Asepukujen lisäksi käydään
läpi toisen maailmansodan tärkeimmät
tapahtumat. Sisältö keskittyy suuriin toimijoihin ennen kaikkea Euroopan sotanäyttämöllä. Eniten sivutilaa saa Saksa,
josta esitellään erikseen Wehrmachtin
ja Waffen SS:n joukot ja asepuvut. Kuvatekstien yhteydessä esitellään myös
sotilaiden aseet.
Suomikin on päässyt kirjaan aukeaman verran, jolla on neljä kuvaa.
Yllättävää, ettei yhdelläkään soturilla
ole Suomi-konepistoolia, kun muuten
kaikki sodan tunnetuimmat aseet ovat
esillä. Tekstin yksityiskohtien määrä on
uskomaton. Kun suomalaisen asepuvun
nappien kehityskin kerrotaan, niin kai

se kerrotaan oikein muidenkin maiden
asepuvuista. Kaikkiaan asepukukuvia
on noin 400. Ei tätä kirjaa lueta järjestelmällisesti luku kerrallaan, vaan
käsikirjan omaisesti.
Minerva on julkaissut käännöksinä
pitkän sarjan englantilaisia A-4-kokoisia
kirjoja erityisesti toisesta maailmansodasta. Tämä kirja sopii harrastajan
hyllyyn hyvin muiden saman formaatin
kirjojen jatkoksi.
Jukka Knuuti

Natsi-Saksan pelätyin mies oli varsinainen vätys

Heinrich Himmler
SS:n ja Gestapon päällikkö
Heinrich Fraenkel-Roger Manvell

360 sivua, Minerva 2019

Toiminnan miehenä Himmler oli hyödytön, sotilaana katastrofi, hallintomiehenä pedantti ja työteliäs. Kirjoittajien
arvio tästä Natsi-Saksan pelätyimmästä
miehestä on jokseenkin karu. Juuri sellainen hän kirjan mukaan oli – vastuuta
ja sitoutumista välttävä, eikä ikinä uskaltanut tai sanonut Hitlerille vastaan.
Hän oli yksi juutalaisten tuhoamisen
pääarkkitehtejä, joskin sodan loppuvaiheissa yritti käydä juutalaisilla kauppaa:
20 miljoonaa Sveitsin frangia 30 000
juutalaisesta. Sodan viime viikkoina
hän oli hierojansa, Suomen kansalaisen
Felix Kerstenin välityksellä yhteydessä
ruotsalaiseen kreivi Bernadotteen. Näin
onnistuttiin pelastamaan joitain tuhansia juutalaisia.

Kirja on niin täynnä natsien johdon
keskinäisten juonittelujen kuvausta, että
se haittaa tekstin luettavuutta. Pari selvittävää henkilö- ja organisaatiokaaviota
olisi ollut paikallaan. Himmler yritti
luoda yhteyksiä länsiliittoutuneisiin ja
tarjoutui Bernadotten välityksellä jopa
antautumaan lännelle. Länsi julkaisi tiedon, mikä sai Hitlerin raivoihinsa. Hän
erotti Himmlerin kaikista tämän tehtävistä. Viimeisin niistä oli armeijakomentajan tehtävä, johon hän luonnollisesti
oli katastrofaalisen kelvoton.
Kirjan alkuun otettu suomalaisten
SS-miesten maineen mustaajan André
Swanströmin ”johdanto” on paitsi tarpeeton myös mitätön.
Jukka Knuuti
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Suomi nähtiin Latviassa esikuvana ja isoveljenä

Graniittisen maan
jalo kansa
Suomi ja suomalaiset
latvialaisissa lehdissä 1822–1945
Anna Zigure

280 sivua, Kustannus HD 2017

Uudelleen itsenäistyneen Latvian ensimmäinen Helsingin suurlähettiläs
Anna Zigure tuli tutuksi monille jääkäriperinneliikkeen jäsenille. Suurlähettiläsajastaan hän kirjoitti kirjan ”Kuitenkin
niin lähellä”. 100-vuotiaan Suomen
kunniaksi hän julkaisi kirjan siitä, millainen kuva Latviassa oli Suomesta vuosina
1822-1945 sanomalehtijuttujen valossa.
Yli 2200 lehtiartikkelin luoma kuva
on häkellyttävä; niin myönteinen ja
ylistävä se on. Zigure vertaakin Suomen
kuvaa siihen, minkä bulgarialainen
G Petrov kirjoitti 1800-luvun lopulla.
Kirjan nimi oli ”Valkoliljojen maa” ja
se oli käsittämätön ylityslaulu maasta,
jossa kaikki oli hyvin.
Suomi ilmeisesti tarjosi latvialaisille
samaistumiskohteen: Pieni kansa osana

Venäjän imperiumia. Lisäksi molemmissa puhuttiin kieltä, joka ei kuulunut
mihinkään suureen kieliryhmään. Myöhemmin molemmat itsenäistyivät taistelun kautta suuresta Venäjän maasta.
Sotien välillä Latviassa sai kannatusta reunavaltiopolitiikka: Puolan, Viron.
Latvian ja Liettuan sekä Suomen poliittinen yhteistyö. Suomi kuitenkin hylkäsi
reunavaltiopolitiikan Latvian pettymykseksi. Vastaavaa kirjoittelua Latviasta ei
Suomen lehdistössä koskaan ollut. Yhteyksiä oli kuitenkin vähän eikä Latviaa
nähty mitenkään samaistumiskohteena.
Jukka Knuuti

Kaukopartioritarin myöhemmät vaiheet

Salaisen sodan asiamies
Mannerheim-ristin ritari
Paavo Suoranta
Pekka Turunen

319 sivua, Atena 2020
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Päähenkilö on Mannerheim-ristin ritari, kaukopartiomies Paavo Suoranta.
Hänen mukanaan lukija pääsee sisään
sodanjälkeiseen tiedustelutoimintaan,
värväämään tiedustelijoita Neuvostoliittoon sekä ensimmäisten suomalaisten kanssa Suezille rauhaa turvaamaan
vuonna 1956.
Tekijällä on ollut käytössään Suorannan päiväkirjat sekä perheensisäistä kirjeenvaihtoa, joten näkökulma päähenkilöön ja aikakauteen on autenttinen,
jopa intiimi. Tekijä ehti myös haastatella
Suorantaa ja hänen aseveljiään useampaan otteeseen. Haastatteluista on poimittu runsaasti sitaatteja tekstiin. Sisältö
olisi hyötynyt tiivistämisestä ja ilmaisun
terävöittämisestä paikoin, koska kohokohdat hukkuvat joskus rönsyilevän
kerronnan sisään.

Suoranta osallistui politiikkaankin
1970-luvulla. Tuolloin leimattiin äärioikeistolaiseksi, jos rohkeni kritisoida
presidentti Urho Kekkosta tai vaatia länsimaisen parlamentaarisen demokratian
noudattamista myös Suomessa.
Seppo Simola
Julkaistu aiemmin Reserviläinen
-lehdessä
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100 vuotta merellistä sotilasmusiikkia

Puhallamme elämyksiä
Laivaston soittokunta 100 vuotta
1919–2019
Kauko Karjalainen

240 sivua, Sinitakkien marssi ry
2000

Lähes jokainen suomalainen kuulee
kerran vuodessa Laivaston soittokuntaa.
Se tapahtuu jouluaattona kello 12.00,
kun Suomen Turku julistaa joulurauhan.
Tilaisuuden musiikista vastaa Laivaston
soittokunta.
Jääkäriperinneliikkeen jäsenille sinitakkiset soittajat tulivat varsin tutuiksi
jääkäreiden paluujuhlassa Vaasassa
helmikuussa 2017. Sinitakit soittivat niin
katselmuksessa Vaasan torilla, ohimarssissa kuin raatihuoneen päiväjuhlassa ja
illan pääjuhlassakin.
Kaiken muun ohessa soittokunnalle
on kertynyt runsaasti kansainvälistä
kokemusta. Vaikuttavimmalta tuntuu
Englannin kuninkaan Yrjö VI:n kruunajaisten kunniaksi toukokuussa 1937
järjestetty laivastoparaati Portsmouthissa. 17 maasta olevan yli 200 sotalaivan

paraatin linjassa G oli panssarilaiva
Väinämöinen, jonka kannelta soittokunta kajautti ”God Save the King”.
Sen jälkeen käyty Atlantin takana ja
useimmissa Euroopan maissa. Pistäytyipä kaksi soittajaa Afrikassa Namibiassa
eri varuskuntasoittokunnista kootussa
Finnbandissa, joka kävi tervehtimässä
maassa silloin palvelleita suomaisia
rauhanturvaajia.
Kirja kertoo elävästi, kuinka paljon
muutakin kuin marssien soittamista
sotilassoittajien rooliin kuuluu. Soittokunnan olemassaolo oli hetken aikaa
uhattuna, kun sotaväen uudistuksen yhteydessä 1990 luvulla lopetettiin puolet
soittokunnista. Laivaston soittokunta jäi
olemaan – onneksi.
Jukka Knuuti

Amerikansuomalainen Juri Gagarinin varamiehenä

Tulisiipi
JP Koskinen

352 sivua, Like 2019

Tämä romaani valottaa pieneltä osalta
suomalaisten kohtaloa Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulla. Traagisin tarina oli
amerikansuomalaisten kannalta, jotka
muuttivat lama-Amerikasta NeuvostoKarjalan. Kirjan päähenkilö tällaisen
perheen poika haluaa lentäjäksi ja sellaiseksi hän lopulta pääseekin.
Karjalan työkansan kommuuni on
suuri pettymys. Osa suvusta pääsee
palaamaan Amerikkaan ja osa joutuu
ja katoaa Gulagien saaristoon. Toki
yksi onnistuu pääsemään kommunistipuolueen aktivistiksi ja sitten suureksi
puoluepampuksi.
Mitään Nobel-tasoa kirja ei edusta,
vaikka pääsi peräti Finlandia-ehdokkaaksi. Mutta poikakirjamainen tarina
kertoo monista asioista Neuvostoliitossa. Sotilaslentäjäksi edennyt päähenkilö
tulee alasammutuksi ilmataistelussa sak-

salaisia vastaan. Hänen onnistuu karata
sotavankeudesta. Mutta omille linjoille
päästyään mies otetaan kiinni ja lähetetään leirille Siperiaan. Sotavangiksi
joutuminen on rikos isänmaata vastaan.
Uskomattomien käänteiden jälkeen
mies vapautuu leiristä ja pääsee uudelleen lentäjäksi ja tutustuu tulevaan
kosmonauttiin Juri Gagariniin. Päähenkilö päätyy Gagarinin varamiehenä
ensimmäiselle satelliittilennolle. Ja se
on se lento, jonka paluu epäonnistuu
ja onneton lentäjä jää ikuisesti maata
kiertävälle radalla. Tämä huhu liikkui
maailmalla ja Neuvostoliitto sen luonnollisesti kiisti.
Kirjan tarina ei erityisen uskottava,
mutta silti viihdyttävä.
Jukka Knuuti
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Venäläinen logiikka läpivalaisussa

Moskovan opit
Mikä saa Venäjän
vastustamaan länttä
Keir Giles (suom. Ilkka Rekiaro)

301 sivua, Docendo
Venäjän ymmärtämiseen tuntuisi toimivan presidentti Juho Kusti Paasikiven
oppi tosiasioiden tunnustamisesta.
Venäjästä ei saa länsimaata tekemälläkään, ja venäläinen logiikka pysyy riip-

pumatta siitä, hallitseeko laajaa maata
tsaari, kommunistinen valtaklikki vai
upporikas eliitti. Ihmiset eivät ole kansalaisia vaan alamaisia, jotka koetaan
valtion omaisuudeksi. Oikeastaan koko
maa on ymmärretty läpi vuosisatojen
hallitsijan yksityisomaisuudeksi. Tätä logiikkaa hyväksymättömät – kuten Mihail
Hodorkovski – nujerretaan.
Kirja auttaa ymmärtämään venäläistä
valtapoliittista ajattelua ja sitä, miksi
Venäjän toimet tuntuvat länsimaisen
logiikan näkökulmasta usein epäloogisilta tai vähintäänkin kummallisilta.
Korostettakoon, että ymmärtäminen ja
hyväksyminen ovat kaksi eri asiaa.
Kirja valaisee myös miten Venäjällä tulkitaan länttä. Väärintulkinta kun
tuntuu olevan molemminpuolista. Läntisessä sopimuskäytännössä vallitsee
rehellisyysolettama mutta Venäjällä
oletetaan vastapuolen kuitenkin huijaavan. Länsimainen rehellisyys näyttäytyy
tyhmyytenä. Myös totuus ja vale ovat
suhteellisia käsitteitä.

Presidentti Vladimir Putinin teatraaliselle maskuliinisuudelle naureskeltaessa on hyvä muistaa, miten Suomessa
1970-luvulla suhtauduttiin presidenttiin: Kekkonen hiihtää, Kekkonen kalastaa…
Moniulotteinen kirja antaa mainiot
eväät lukijan omiin johtopäätöksiin.
Teos on selkeä ja looginen esitys, jota
pystyy peilaamaan ajankohtaisiin maailmanpolitiikan tapahtumiin. Kirjan
lukeneelle uutiset Venäjältä avautuvat
laajemmin ja syvällisemminkin.
Tekstin monimutkaiset lauserakenteet
olisivat kaivanneet stilisointia, koska
joskus ajatus pyrkii karkaamaan kolmannen sisäkkäisen sivulauseen paikkeilla. Henkilöhakemisto on mukana,
ja lähdeviitteet on huolellisesti merkitty,
mutta kirjallisuusluetteloa loppusivuilla
ei valitettavasti ole.
Seppo Simola
Julkaistu aiemmin Reserviläinen
-lehdessä

Maanpuolustukselle vaarallisia maakauppoja

Putinin pihapiirissä
Venäjän suurvaltaoperaatiot
Suomessa
Tuula Malin

286 sivua, Docendo 2020

Turvallisuusviranomaiset iskivät syyskuussa 2018 näyttävästi Paraisilla sijaitsevaan Airiston helmeen. Se on näennäisesti matkailubisnekseen tarkoitettu
venäläisomisteinen kiinteistörypäs luksushuviloineen ja helikopterikenttineen.
Turistirysässä on se kummallisuus, ettei
vuosia valmiina olleissa rakennuksissa
ole juuri turisteja näkynyt.
Airiston Helmen tapaisia, mutta
paljon vähäisempiä tyhjillään seisovia
venäläisomisteisia ”turistipyydyksiä”
on pitkin Suomea kymmeniä. Ne ovat
vanhoja kurssikeskuksia, kouluja, rajavartiolaitoksen tukikohtia tai yksityisen
kansalaisen kiinteistöjä, joille parikymmentä vuotta sitten ilmaantui venäläinen ostaja. Mutta kaupanteon jälkeen
niissä ei ole tapahtunut mitään.

Tuula Malin on tehnyt jättiläistyön
keräämällä yhteen nämä venäläiset
kiinteistöinvestoinnit. Airiston helmi sijaitsee elintärkeän meriväylän rannalla.
Ilmavoimien kaikki yksiköt ovat saaneet
nurkilleen venäläisomisteisia kiinteistöjä mm. Rovaniemeltä, Kuorevedeltä,
Pirkkalasta, Siilinjärveltä, Tikkakoskelta,
Kauhavalta.
On käsittämätöntä, ettei sotaväkikään
pitänyt kummallisena edes sitä, että
Merivoimien tärkeimmän varikon aitaa
piti siirtää, kun varikon suoja-alueelta
oli myyty tontti venäläiselle ostajalle.
Tänä vuonna saatiin vihdoin laki, joka tekee EU:n ulkopuolisten, tarkoittaa
venäläisten maanhankinnat luvanvaraisiksi.
Jukka Knuuti
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JÄSENPALVELUN MYYTÄVÄT TUOTTEET
Hinta
Kortit
Uudistettu jääkärilippu
Jääkärilippukortti
Jääkärilippukortti 2-os. + kuori
Jääkärikunniamerkki
Jääkärien tulo Vaasaan
Onnittelukortti jääkärimerkillä + kuori
Vaasan jääkäripatsas talvikuva
Vaasan jääkäripatsas talvikuva 2-os. + kuori
Jääkäriliike 100 vuotta
Jääkäriliike 100 vuotta 2-os. + kuori
Pakettikortti jääkärimerkillä
Rovaniemen jääkäripatsas
Skangal-Mangal tiellä + kuori
Suomen Jääkärit
Vaasan jääkäripatsas
Wasserturm
Adressit
Ilman tekstiä
Kansliasta kirjoitettuna/toimitettuna
Laajempi tekstaus
Muut tuotteet
Jääkäriliike 100 v 2014–2018
postimerkki-arkki (10 kpl)
Jääkärilippupostimerkki -arkki (10 kpl)

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

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,50
0,50
0,20
0,50
1,00
0,20
0,20
10,00
12,00
13,00

Vain jäsenille
Perinneyhdistyksen jäsenmerkki

25,00
25,00

Erillisillä hakemuksilla myynnissä
Jääkäripienoismerkki
Jääkärihautamerkki

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

Hinta
6,00
20,00
27,00
8,50
3,00

10,00
150,00
150,00
150,00
150,00
2,50
8,00
70,00
5,00
5,00

12,00

100,00
80,00

Toimitamme tuotteet kerran viikossa.
Hintoihin lisätään postikulut.
Yhteydenotot: kanslia@jp27.fi

PAROLE
www.jp27.fi

Päätoimittaja – Chefredaktör
Jukka Knuuti, 040 753 2751
jukka.knuuti@gmail.com
Taitto Kirsi Rasinen

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

JÄÄKÄRISÄÄTIÖ – JÄGARSTIFTELSEN
Puheenjohtaja – Ordförande
Pennanen Jukka
Varapuheenjohtaja – Viceordf
Fagernäs Peter
Asiamies- Ombudsman
Eklin Jukka

Jäsenet – Medlemmar
Annala Jari
Heiskanen Kari
Jordan Kari
Kilpinen Asko
Kivinen Timo
Kuljukka Antti
Laatikainen Pertti
Manninen Ohto

JP27:n PERINNEYHDISTYS ry
FÖRENINGEN JB27:s TRADITIONER rf
Hallitus – Styrelse

Jäsenet – Medlemmar

Puheenjohtaja – Ordförande
Pasi Välimäki

Forssten Brage
Hakola Terhi
Ignatius Jorma
Kinnarinen Tero
Miettinen Helena
Vuontela Kyösti

Varapuheenjohtaja – Viceordf
Hakkarainen Arno
Sihteeri – Sekreterare
Kiiski Tiina

KANSLIA: Auki ma–to 10–14 Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI
KANSLI: Öppet må–tors 10–14 Döbelsngatan 2, 00260 HELSINGFORS
Puhelin/telefax, telefon/telefax, gsm 050-377 8845, email: kanslia@jp27.fi

Parole ISSN 0355-7340
Netti-Parolen ISSN-tunnus on 2523-47177

PrintHaus Oy, Pori

PAROLE 3• 2020

51

Helsinki-Uusimaa osasto otti pienen riskin ja kutsui jäsenet 26. elokuuta
Katajanokan Kasinolle kuuntelemaan Mark Aretzin esitelmää Bundeswehrin
kunnia-, ansio-, kurssi- ja suoritusmerkeistä. Kun aiheena olivat kunniamerkit
oli pukukoodina tumma puku ja kunniamerkit. Yleisömenestys oli taattu, kun
kumppaniksi otettiin Reserviupseeriliitto. Tässä ollaan luokkakuvassa Kasinon
portailla. Eturivi vasemmalta Teemu Lahtinen, Pekka Sillanpää, Mark Aretz,
Hannu Pohjanpalo, Annele Bystroff sekä Helena Miettinen. Kuva Kimmo Kiiveri

