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Tornio on varsinainen jääkärikaupunki, joka jostain syys-
tä on tupannut unohtumaan. Jokin vuosi sitten Parole 
kannessa olivat JP27:n Länsi-Pohjan osaston tekijähen-
kilöt kuvattuna kaupungin jääkäripatsaan edessä. Syynä 
kannen valintaan oli lehdessä julkaistu jääkäreiden koti-
paikkoja perusteellisesti tutkineen tohtori Juhani Lassilan 
kirjoitus, joka päätyi mm. siihen tulokseen, että Torniosta 
lähti jääkäreitä väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin 
mistään muusta Suomen kunnasta.

Ja miksei olisi lähtenyt. Länsi-Pohjan ja hyvin paljon 
juuri Tornion kautta siirtyi jääkäriksi lähteviä Ruotsiin.  
Tämä tulee selkeästi esille Oulun yliopistossa viime ke-
väänä tehdyssä pro gradu-tutkielmassa ”Jääkäriliikkeen 
muistomerkit, toiminta ja muistaminen Oulun ja Tervolan 
välisellä alueella”.  Tekijä Jussi-Pekka Hiltunen sai tutkiel-
mastaan ansaitusti Jääkärisäätiön stipendin.

Torniosta Hiltunen oli listannut tutkielmassaan Tornion 
alueella olevat jääkäriliikkeeseen liittyvät muistomerkit. 
Ja niitä oli paljon. Tietysti keskikaupungilla oleva jää-
käripatsas ja sen lisäksi 11 muistolaattaa ja yksi vielä 
Haaparannassa.

Nyt Parole voi esitellä lukijoilleen nuo kaikki muisto-
merkit. Perinneyhdistyksen Länsi-Pohjan osasto on täy-
dentänyt Hiltusen tutkimusta ja käynyt kuvaamassa kaikki 
jääkärikohteet. Vain yksi jäi kuvaamatta. Haaparannan 
”Halkokonttorin” kuvaaminen ei näinä korona-aikoina 
ollut riittävä syy rajan ylittämiselle.

Apteekinpuistossa oleva Jääkäripatsas on varsin eri-
koinen. Yhdellä sivulla on kaksi jääkäriä kannattamassa 
jääkärimerkkiä. Patsaan toinen puoli on jonkinlainen 
dioraama. Siinä on hirsiladon takana kolme hiihtävää jää-
käriä. Ja patsaan kummallakin sivulla on vielä jääkäreitä 
koskevaa tekstiä. Tämä Niilo Savian käsialaa oleva patsas 
on ehdoton must Torniossa päin liikkuvalle jääkäriperin-

Tornio on varsinainen jääkärikaupunki

neliikkeen jäsenelle. Häpeä tunnustaa, että näkemättä se 
minultakin. Monta kertaa olen autoillut Tornion ohi, mutta 
aina on ollut kiire joko pohjoiseen tai takaisin etelään.

Tornion seudun jääkäriliikenne heräsi kunnolla hen-
kiin, kun Länsi-Pohjan osaston puheenjohtaja Risto Esko 
sijoitti etappitalot kartalle, joka havainnollisesti kertoo 
hajautetusta toiminnasta. Jos vielä on mahdollista lukea 
K.E.Wegeliuksen kirjasta ”Routaa ja Rautaa” noihin ta-
loihin liittyvistä jääkärivärväyksen tapahtumista, pääsee 
todella elävän jääkärihistorian ääreen. Jos on Länsi-
Pohjan osasto aikanaan tehnyt jättiläistyön hankkiessaan 
paikalleen nuo kaikki muistolaatat, perinteen elämisestä 
kertoo vakuuttavaa kieltä muistomerkkien kuvaaminen 
niin bitteinä kuin kartoilla nyt kaikkien jääkärihistorian 
ystävien nähtäville.

Tornio jääkärivärväyksen avainkaupunkina on itsestään 
selvyys. Haaparanta oli vieressä helposti tavoitettavissa. 
Tätä reittiä siirtyi länteen yli 80 prosenttia jääkäriksi läh-
teneistä. Runsaan huomion kohteeksi tullut Merenkurkun 
yli hiihtäminen tuli ajankohtaiseksi talvella 1916, kun 
viranomaiset alkoivat päästä Tornion läpikulkuliikenteen 
jäljille.

Alussa mainitussa tutkimuksessaan tohtori Lassila päätyi 
siihen, että eniten asukaslukuun suhteutettuna jääkäreitä 
lähti Torniosta ja toiselle sijalle pääsi Kemi, Tornion naa-
puri, jonka asemalle lukemattomat Saksaan lähtijät junalla 
saapuivat. Kolmanneksi eniten jääkäreitä lähti Raippaluo-
dosta, joka taas oli Merenkurkun ylittävän jääkäriliiken-
teen läpikulkupaikkakunta. Oli hyvin ymmärrettävää, että 
jääkäriksi lähtijöitä autettaessa ”tauti tarttui”.

Jukka Knuuti

Pääkirjoitus maaliskuussa 2021
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Korona katkaisi 70 vuoden perinteen – 
Finnentag ilman suomalaisia
Jääkärikoulutuksen aloittamisen muistojuhla vietettiin virtuaalisesti

Hyvät naiset ja herrat, jääkärien 
ystävät Suomessa ja Saksassa

Elämme vaikeita aikoja. Korona-
pandemia on kovin kiusallinen, aihe-
uttaa monenlaista harmia ja rajoittaa 
kaikkialla jokapäiväistä elämäämme. 
Korona ja samalla lisääntyvä poliitti-
nen ja ideologinen polarisoituminen 
kärjistää ja aikaansaa ristiriitoja ja 
mielenosoituksia Venäjällä, USA:ssa, 
Aasiassa sekä jopa EU-valtioissa.  On-
neksi tällä hetkellä ei raivoa yleismaa-
ilmallista sotaa, mutta tämän päivän 
olosuhteita voidaan siitä huolimatta 
verrata monellakin tapaan jääkärien 
aikakauden alkuvaiheisiin. 

Suomalaisille oli Venäjän silloinen 
hallinto yhtä ongelmallinen, korrup-
toitunut ja valmis väkivaltaan kuten 
tänään omia kansalaisiaan kohtaan. 
Espanjan tauti oli silloinen pande-
mia, joka vaivasi yleismaailmallisena 
1910-luvun lopulla.

Ensimmäisen maailmansodan ai-
kaan kärjistyivät Suomessa rauhan-
omaiset mielenosoitukset turhautu-
misen ja Venäjän hallinnon aiheut-
tamien pakkotoimien takia. Moni 
Suomessa näki jääkäreiden tavoin 
sotilaallisen koulutuksen ja irtautu-
missodan ainoaksi mahdollisuudeksi 
päästä Venäjän ikeestä. 

Ensimmäistä ja toivottavasti myös
viimeistä kertaa juhliminen tapahtuu
etänä, sanoi Jukka Pennanen video-
puheessaan.

Jukka Pennanen HoLossa

Panoraama vuoden 2020 Finnentagin juhlallisuuksista. Kuvasta tunnistettavissa kaksi valokuvaajaa: vasemmalla Kimmo  
Kiiveri ja muistokivan takana Jukka Knuuti. Kuva: Pertti Laatikainen.
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Suvereenina Suurruhtinaskuntana, 
mutta osana Venäjän keisarikuntaa 
kykeni Suomi aina 1800-luvun lop-
puun asti kehittämään itsemäärää-
misoikeuttaan ja demokratiaansa. 
Kehitys huipentui Venäjän heikkou-
den kautta jopa niin pitkälle, että 
Suomessa toteutui 1900-luvun alussa 
ensimmäisinä Euroopassa yleinen ja 
yhtäläisen äänioikeus. 

Suomi oli tuolloin erinomainen esi-
merkki demokraattisesta hallinnosta 
koko suurelle Venäjän maalle. Mutta 
koska Suomi oli Venäjän keskushal-
linnon kannalta vaarallinen, ei esi-
merkkiä kyetty eikä haluttu seurata. 
Harmittavaa venäläisille, voidaan nyt 
yli 100 vuotta myöhemminkin ikävä 
kyllä todeta. 

Tänään juhlimme etänä jääkärien 
Lockstedtin leirissä tapahtuneen kou-
lutuksen aloittamisen 106. vuosipäi-
vää. Ensimmäistä ja toivottavasti myös 
viimeistä kertaa juhliminen tapahtuu 

vain etänä. Olemme kuitenkin iloisia 
siitä, että Te herra Pormestari Wein ja 
muut ystävät Hohenlockstedtissa sekä 
eversti Aretz olette tehneet Finnentag-
juhlan tänäkin vuonna mahdolliseksi. 

Tämä antaa meille kaikille uskoa 
tulevaan ja osoittaa, että ihmiset eivät 
anna periksi. Uskomme, että tilanne 
tulee piakkoin normalisoitumaan ja 
sitäkin innokkaammin juhlimme ensi 
vuonna Hohenlockstedtissa. Samalla 
pääsemme ihailemaan tulevan vuo-
den aikana pystytettäviä ja jääkäreistä 
kertovia uusia infotauluja. 

Vuoden alusta lähtien en toimi 
enää Jääkärisäätiön puheenjohtajana. 
Meille kaikille tuttu prikaatikenraali 
Pertti Laatikainen on seuraajani. Py-
syn kuitenkin Jääkärisäätiön hallituk-
sessa ja tulen varmasti vierailemaan 
vielä usein Hohenlockstedtissa.

Haluankin sydämellisesti kiittää 
Teitä kaikkia siitä erinomaisesta 
yhteistyöstä ja tuesta, jota minä ja 

yhteisömme olemme saaneet osak-
semme puheenjohtajan vuosinani. 
Finnentag on ainutlaatuinen juhla, 
joka sitoo yhteen niin suomalaiset 
ja saksalaiset kuin myös nykyiset ja 
menneet sukupolvet sekä vahvistaa 
samalla myös näkymiä eurooppalai-
seen tulevaisuuteen.
Hyvät naiset ja herrat, toivotan teille 
hyvää juhlapäivää, hyvää alkanutta 
vuotta sekä ”Auf Wiedersehen in  
Hohenlockstedt im Jahre 2022!”

TEKSTI: Jukka Pennanen

Jukka Pennanen HoLossa
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Virtuaalinen Finnentag noudatti 
perinnekaavaa
Ehdotin pormestarille pari viikkoa 
sitten, että virtuaalinen Finnentag 
voisi olla hyvä vaihtoehto. Pormestari 
oli täysin samaa mieltä, mutta päätti 
että minä voisin järjestää koko jutun. 
Huomasin että se ei olekaan mikään 
yksinkertainen homma. Näin kertoi 
Mark Aretz muutamaa viikkoa ennen 
Finnentagia.

Hän oli ryhtynyt töihin ja tulos oli 
hämmästyttävä: virtuaalisen Finnen-
tagin ohjelma noudatti tarkasti oikean 
Finnentagin ohjelman kaavaa. Tosin 
alussa oli teknisiä vaikeuksia ja ihan  
kaikille ei katselu onnistunut. Mutta 
minun kohdallani oli kysymys omasta 
taitamattomuudesta.

Parolen hovikuvaaja Jorma Ignatius 
kuvasi tietokoneruutua ahkerasti ja 
välitti kuvat Hohenlockstedtin juh-
lista niillekin, joilta virtuaalijuhla jäi 
näkemättä. Kuvista saattaa puuttua 
Jorman ”normaalikuvien” terävyyttä, 
koska tämän aukean otokset ovat ruu-
tukaappauksia. Tavanomaisista Fin-
nentagin kuvista nämä eroavat sikäli, 
että isot yleisöjoukot puuttuvat ja kol-
men hengen seppelpartiot ovat kor-
vanneet yksittäiset seppeleenlaskijat.

Ehrenheinin seppeleenlaskutilai-
suuden aloittaa perinteisesti Hohen-
lockstedtin   pormestarin tervehdys. Ja 
nytkin Wolfgang Wein aloitti puheet, 

Finnentag

Virtuaali-Finnentagin alku toi kuvaruutuun näin komean näkymän.

Hohenlockstedtin pormestari  
Wolfgang Wein toivotti yleisön  
tervetulleiksi Ehrenheinin sijasta  
tietokoneruutujen ääreen.

Jukka Pennanen paitsi piti puheen, 
osallistui myös juhlallisuuksia seuraa-
vaan keskusteluun. ”Neuvonantajana” 
hänellä on lapsenlapsi Väinö.

Hohenlockstedtin Kulttuuri- ja  
historiayhdistyksen puheenjohtaja 
Elisabeth Ganseforthin tervehdys tuli 
Hohenlockstedtin museon jääkäri-
osastolta.

mitä seurasi Suomen Kielin kunnia-
konsuli Thomas Preyn tervehdys.

Jääkärisäätiön puheenjohtajuudes-
ta luopuneen Jukka Pennasen puhe-
teksti on edellisellä  aukeamalla in 
extenso. Seuraavaksi puhui Saksan 
jalkaväkiliiton puheenjohtaja ken-
raaliluutnantti evp. Volker Halbauer. 
Puheiden sarjan päätti Hohenlock-
stedtin Kulttuuri- ja historiayhdistyk-
sen puheenjohtaja Elisabeth Gan-
seforth. 

Puheita seurasi seppeleenlasku. 
Seppeleitä laskettiin kuusi kappaletta, 
kun ”oikean” Finnentagin yhteydessä 

seppeleitä on parikymmentä. Por-
mestari Wein laski Hohenlockstedtin 
seppeleen.

Suomen sotilasasiamies eversti 
Marko Kivelä laski sekä Suomen 
suurlähetystön että Jääkärisäätiön ja 
JP27:n perinneyhdistyksen seppeleet. 
Sitten seurasivat Saksan jalkaväkilii-
ton, Hohenlockstedtin kulttuuri- ja 
historiayhdistyksen sekä Suomalais-
saksalaisen reserviläisten ystävyys-
seuran seppeleet.

Perinteen mukaisesti oli jo aiemmin 
käyty laskemassa seppele Kellinghu-
sin sotilashautuumaalle, minne on 
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Finnentag

Sotilasasiamies eversti Marko Kivelä 
sai tehdä kuuden henkilön työt. Hän 
laski sekä Suomen suurlähetystön 
että jääkäriperinneliikkeen seppeleet. 
Normaalitilanteessa laskee kumman-
kin seppeleen laskee kolmen hengen 
delegaatio.

Jääkärimuistomerkin juurelle laskettiin 
kuusi seppelettä. Normaalina Finnen-
tagina seppeleitä on noin 20.

Seppeleiden laskua seurasivat 
Suomen ja Saksan kansallislaulut

Achim Jabush piti esitelmän Familie 
Hein/Schüttestä sekä Finnentagin 
historiasta.  Hein/schütten perhe piti 
Lockstedtissa kahvilaa, joka oli aika-
naan jääkärien tärkeä tukikohta. Parole 
käsittelee Jabushin esitelmän seuraa-
vassa numerossa.

Kellinghusin pienellä sotilashautuumaalla oli jokaisen siellä lepäävän jääkärin 
haudalla kunniavartio.

Virtuaalijuhla on kunnialla ohi.  
Pääorganisaattori Mark Aretz nauttii 
ansaitun Apfelsaftin.

haudattu neljä koulutuksen aikana 
Lockstedtissa sairauksiin kuollutta 
jääkäriä.

Ohjelman päätti  Achim Jabushin 
esitelmä Finnentagin ja perhe Hein/
Schûtten historiasta. Jabusch on Ho-
henlockstedtin kulttuuriyhdistyksen 

korosti sen tärkeyttä, että Hohenlock-
stedtin kunta ja sen pormestarit ovat 
olleet mukana Finnentagissa mukana. 

Erittäin merkittävää on myös se, 
että  Bundeswehr tuli Finnentagin 
juhlallisuuksiin mukaan  heti sen 
perustamisen jälkeen 1956. Perinteen 
poliittista arvostusta kuvaa se, että 
molempien maiden puolustusminis-
teriöt ovat olleet aina Finnentagille 
suosiollisia

Oma merkityksensä on ollut suo-
malaisten ja saksalaisten reserviläis-
ten osallistuminen Finnentagiin  ja 
näin jääkäriperinteen säilyttämiseen.

Finnentagiin osallistuvat aina myös 
Hoheockstedtin asukkaat suurin jou-
koin. Pennanen otaksui, että paikka-
kunnalla vuoden kahdesta juhlasta 
Kartoffel-festivaalista ja Finnentagista, 
perunajuhla on numero yksi. Onhan 
Hohenlockstedt tärkeää perunanvil-
jelyaluetta.

Achim Jabush vastasi, että kyllä 
Finnentag on ykkönen ja syyskuun  
Kartoffel-festival kakkonen. Finnentag 
on kansainvälinen tapahtuma ja pe-
runafestivaali alueellinen tapahtuma.

Muutamia muitakin sekä suoma-
laisia että saksalaisia puheenvuoroja 
käytettiin, joissa kiiteltiin yhteishen-
keä ja sitä, että virtuaalisesta asetel-
masta riippumatta Finnentagin aito 
tunnelma välittyi melkein yhtä hyvin 
kuin paikan päällä.

TEKSTI: Jukka Knuuti
KUVAT: Jorma Ignatius

aikaisempi puheenjohtaja. Perhe 
Hein/Schütte piti Lockstedtissa Cafe 
Schüttea, joka oli tärkeä jääkäreiden 
tukikohta. Parole palaa esitelmän si-
sältöön myöhemmin.

Ohjelman lopuksi oli vielä mahdol-
lisuus keskusteluun. Jukka Pennanen 
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Ensimmäinen käynti Finnentagilla 2005 johti
perinneyhdistyksen puheenjohtajuuteen

Ensimmäinen käyntini Finnentagilla 
Hohenlockstedtissa oli jääkäreiden 
koulutuksen aloittamisen 90-vuotis- 
muistojuhlassa vuonna 2005. Toimin 
tuolloin Kaartin Jääkärirykmentin ko-
mentajana ja organisaatiooni kuului 
myös Kaartin Soittokunta.

Jääkäripataljoona 27 perinneyhdis-
tyksen tuolloinen puheenjohtaja Asko 
Kilpinen soitti minulle syyskuussa 
2004 tiedustellen mahdollisuutta 
saada soittokunta helmikuussa jär-
jestettäviin juhlallisuuksiin. Tilaisuu-
teen liittyi myös Berliinissä pidettävä 
konsertti yli 1 000 hengen salissa. 
Selviteltyäni matkan tarkoituksen-
mukaisuutta tein päätöksen lähettää 
soittokunta Saksaan. Kilpinen myös 
mainitsi, että jääkärirykmentin ko-
mentajankin olisi hyvä käydä tutus-
tumassa suomalaisen sotilaskoulu-
tuksen juuriin. Päätinkin osallistua 
matkalle, virallisen kutsun saatuani.

Saksassa järjestetyissä juhlallisuuk-
sissa oli tuolloin paikalla Puolustus-
voimain komentaja, amiraali Juhani 
Kaskela ensimmäisenä komentajana 
kautta historian. Paikalla oli myös 
Suomen suurlähettiläs Rene Nyberg 
sekä puolustusasiamies eversti Jorma 
Ala-Sankila. Kaskeala piti muistomer-
killä puheen saksaksi. Muistotilai-
suuden lounas pidettiin paikallisessa 
Helikopterirykmentissä, joka oli juuri 
saanut lakkautuspäätöksen. Tuolloin 
pohdittiin tilaisuuden toteuttamisen 
vaikeuksia jatkossa, kun merkittävä 
tilaisuutta tukeva joukko-osasto ei 
ollut enää mukana.

Matkan aikana kävimme myös 
sanomalehtimies Peter Tammin yksi-
tyismuseossa Elben rantamaisemissa. 
Tilaisuus järjestyi puolustusasiamie-
hen kautta. Tammilla oli merelliseen 
toimintaan painottuneessa muse-

Pertti Laatikainen HoLossa

Kaartin soittokunta matkusti ensimmäisen kerran Hohenlockstedtiin 2005  jääkäri-
koulutuksen alkamisen 80-vuotisjuhliin

Pertti Laatikainen Hohenlockstedtin 
museolla. Kuva Jukka Knuuti.

ossaan mm lähes koko maailman 
aluskanta pienoiskoossa sekä muuta 
sotahistoriallisesti erittäin arvokasta 
esineistöä. Tuolloin keskusteltiin, et-
tä museo olisi siirtymässä Hampurin 
keskustaan saneerattuihin tiloihin 
ja se olisi yleisölle avoin, niin kuin 
myöhemmin vuonna 2008 kävikin. 
Nykyisin käymme 9-kerroksisessa 
museossa usein matkallamme Fin-
nentagiin.

Ensimmäinen käyntini oli erään-
lainen herätys itsenäisyytemme ja 
puolustusvoimiemme alkupisteeseen. 
Samalla se herätti kiinnostukseni JP27 
yhdistystoimintaan ja laajemminkin 
jääkäreiden historiaan. Tosin silloin 
en arvannut, että olisin etuoikeutetus-
sa asemassa ja tulisin valituksi joskus 
tulevaisuudessa JP27 puheenjohta-
jaksi ja olla toteuttamassa yhdessä 
jäsenistön kanssa useita jääkäreiden 
historiaan liittyviä 100-vuotismuisto-
tilaisuuksia.
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Laatikainen toi 2020 joukon maanpuolustusjärjestöjen edustajia HoLoon. Tässä 
luokkakuvassa ollaan jääkärimuistomerkillä. Henkilöt vasemmalta Satu Mustalahti, 
Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja, Pertti Laatikainen MPK:n toiminnanjohtaja, Riitta 
Kokko-Parikka, Suomen Lottaperinneliiton toiminnanjohtaja, Anja Mäkeläinen, 
Lotta Svärd Säätiön hallituksen jäsen, Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliiton 
toiminnanjohtaja, Pia Lindell, Suomen Lottaperinneliiton hallituksen puheenjoh-
taja, Marko Maaluoto, majuri, Anne Holmlund, Naisten valmiusliitto hallituksen 
puheenjohtaja, Pirjo Björk, Lotta Svärd säätiön hallituksen puheenjohtaja, Marko 
Patrakka, Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen puheenjohtaja, Kirsi Patrikainen, 
Sotilaskotiskotiliiton hallituksen puheenjohtaja, Kimmo Tarvainen, everstiluutnantti, 
Tapio Peltomäki, everstiluutnantti (res.). 

Puolustusvoimien komentaja kenraali 
Timo Kivinen puhuu Finnentagin 
juhlallisuuksissa 2020 koulun kahvi-
tilaisuudessa.

Hohenlockstedissä on helppo 
ymmärtää jääkäreiden sekä Saksa-
Suomi sotilaskoulutuksen merkitystä 
maallemme. Myöhemmin olenkin 
pyrkinyt eri tavoin tukemaan tuon 
tapahtuman järjestelyitä ja pyrkinyt 
viemään vieraita vuosittain sään-
nöllisesti järjestettäviin tilaisuuksiin. 
Vuosittainen tilaisuus onkin tuosta 
90-vuotistapahtumasta laajentunut 
vuosi vuodelta. Jokainen puolustus-
voimain komentaja Kaskealan jäl-
keen on myös ollut läsnä 5-vuoden 
välein tapahtumissa viimeisimpänä 
kenraali Timo Kivinen 2020 Finnen-
tagissa.

TEKSTI JA KUVAT: Pertti Laatikainen

Pertti Laatikainen HoLossa

Viime vuonna edesmennyt Kari Talvitie osallistui vuosittain Finnentagin  
juhlal lisuuksiin. Tässä vuonna 2005 otetussa kuvassa hän on Hohenlockstedtin  
Ehrenheinissa ensimmäisessä maailmasodassa kaatuneiden saksalaisten  
muisto merkillä.
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Kunniakäynnit Jääkäripaadella jatkuneet  
jo 41 vuoden ajan
Monumentti paljastettiin Vanhan Kaartin hautausmaalla 1971

1960-luvulla Jääkäriliiton Helsingin 
Alaosasto ry:n jäsenten keskuudessa 
oli syntynyt aloite, että jääkäreille 
pitäisi saada yhteinen hautapaikka.

29.11.1971 Jääkäriliiton Helsingin 
Alaosaston ylimääräisessä kokouk-
sessa puheenjohtaja, kenraali Väinö 
Valve esitti tiedon, että Vanhan Kaar-
tin Hautausmaan uudelleen järjes-
telyn yhteydessä olisi mahdollisuus 
saada alueelta hautapaikkoja myös 
Jääkäreille. Asiassa oli käännytty 
Puolustusministeriön puoleen, jotta 
hankkeeseen saataisiin myönteinen 
ratkaisu.

Alaosaston aloite johti myöntei-
seen vastaukseen maaliskuussa 1973. 
Kenraali Väinö Valve esitti tiedon, 
jossa Opetusministeriö ilmoitti, että 
Kaartin Hautausmaan käyttöoikeus 
laajennettaisiin koskemaan myös 
jääkäreitä.

Helsingin Seurakuntayhtymän toi-
mesta arvokas paikka kunnostettiin.

Jääkäriliitto uskoi käytännön jär-
jestelyt Jääkäripataljoona 27:n Perin-
neyhdistykselle, joka otti tehtäväk-

Perinteinen kunnianosoitus jääkäripaadella Jääkäripäivänä 2021. Tässä osallistujat 
luokkakuvassa. Sepeleen laskivat JP27:n perinneyhdityksen puheenjohtaja Pasi 
Välimäki, Jääkärisäätiön puheenjohtaja Pertti Laatikainen sekä jääkärin tytär Maisa 
Crockford. Kuva Tiiina Kiiski.

Jääkäripaasi

seen hautakivien ja tulevan muisto-
merkin aikaan saamisen..

Varsinaisen muistomerkin pystyt-
täminen jääkärilehtoon tulisi vielä 
kestämään.

Jääkäreitä saatettiin haudan lepoon 
yhteiseen uurnalehtoon ja heille han-
kittiin väliaikaisesti punaisesta granii-
tista nimilaattoja, joihin kaiverrettiin 
jääkäriristi ja  vainajan nimi.

Jääkärimuistomerkkitoimikunta 
keräsi hankkeeseen tarvittavat varat 
yrityksiltä, yhdistyksiltä ja yksityisiltä 
lahjoittajilta.

Muistomerkin suunnittelijaksi tuli 
yliarkkitehti Pauli Lehtinen.

Muistomerkin rakennusaineeksi 
valittiin suomalainen peruskalliosta 
louhittu musta graniitti ja kivityön 
toteutti Suomen Kiviteollisuus.

Neljä neliötä, 12 tonnia

Neljän neliömetrin suuruinen jääkä-
ripaasi muodostuu neljästä kolmen 
tonnin painoisesta kivikuutiosta, 
josta on muotoiltu ristin muotoinen 
muistomerkki, jonka päällyspinnas-

sa on Jääkärimerkki sekä historia ja 
viestikirjoitus jälkipolville, runoilijan 
sanoin.

Jääkärimuistomerkki paljastettiin 
juhlallisin menoin 21.6.1979, kau-
niina kesäpäivänä.

Perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Per Heinrichs sanoi avauspuheessaan 
mm: ”Toteutuksen perusajatuksek-
si nousi varsin pian mahdollisuus, 
tässä yhteydessä aikaansaada myös  
pääkaupunkiimme,  kaikille Suomen 
Jääkäreille omistettu muistopaasi 
ja siten poistaa myös tähänastinen 
ilmeinen puute.  Samalla huoleh-
dittaisiin muistolehtoon haudattujen 
jääkäreiden ja heidän puolisoidensa 
henkilökohtaisten muistokivien liitty-
misestä arvokkaalla tavalla yhteyteen.

Tältä pohjalta syntyi ehyt muis-
tomerkkikokonaisuus kauniiseen 
ympäristöönsä. Myös historiallisesti 
tarkastettuna paikka on luonteva ja 
merkittävä Vanhan Kaartin muisto-
merkin tuntumassa.”

Uurnalehtoon on haudattu 30 jää-
käriä, 21 puolisoa ja Schwester Saara 
Rampanen.

Viimeisenä jääkärinä sinne hau-
dattiin 1995  99-vuotiaana kuollut 
kenraali Väinö Valve, jääkäriveljien 
viereen.

Jääkärihaudat Helsingissä ja 
Uudellamaalla teoksen mukaan

Vanhan Kaartin hautausmaalle on 
erillisiin hautoihin haudattu 19 jääkä-
riä ja Helsinkiin on haudattu yhteensä 
381 jääkäriä eri hautausmaille.

Jääkäripaadella kunnioitetaan pois-
nukkuneiden Jääkärien muistoa  vuo-
sittain Jääkäripäivänä 25. helmikuuta 
sekä Itsenäisyyspäivänä.

TEKSTI: Anja Voss
Jääkäriliiton kanslian hoitaja ja
JP 27:n Perinneyhdistyksen sihteeri
1978–1988
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Jääkäripaasi

Perinteinen seppele Jääkäripaadella 6.12. 2020.

Tältä näytti seppele 7.12.2020. Kärventyneen seppeleen vasemmalla puolella nä-
kyy peltipurkki, jonka roihu oli ilmeisesti sytyttänyt seppelenauhan tuleen. 

Mannerheimin hautakivi korjattuna. Kiven alareunassa erottuu, minkälainen pala 
kivestä lohkesi.

Tulipalo 
Jääkäripaadella

Kävin katsomassa Jääkäripaatta  
itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä. 
Kummastelin jo kauempaa, miksi 
perinteellisen havuseppeleen sini-
valkoinen seppelenauha näytti kovin 
lyhyeltä. Vierestä katsoen nauhan 
niukkuuden syy selvisi: Nauha oli 
palanut. Joku ystävällinen henkilö oli 
tuonut paadelle hautakynttilän sijasta 
roihun, peltipurkin, jossa on sydän, 
joka palaa kuin iso kynttilä. Ilmeisesti 
tuuli oli heilauttanut seppelenauhan 
liekkiin ja keinomateriaalista tehty 
nauha oli syttynyt palaamaan. 

Kynttilät halkaisivat Marskin 
hautapaaden

Jääkäripaaden tulipalossa vahingot 
rajoittuivat hieman hiiltyneeseen sep-
peleeseen. Ei käynyt yhtä huonosti, 
kuin 1990-luvulla, kun yhteisroihuun 
syttyneet kynttilät halkaisivat Mar-
salkka Mannerheimin Hietaniemessä 
sijaitsevan hautakiven. Ylipuutarhuri 
Ari Pipatti kertoo: Siinä on sellainen 
ongelma, että siihen tulee vähintään 
500 kynttilää joka vuosi. On vaarana, 
jos kynttilät tungetaan muistomerkin 
alle, että muistomerkki vaurioituu. Se 
on jo kertaalleen vaurioitunut, kun 
kynttilöistä syttyi allaspalo. Marsal-
kan hautakiven alareunasta erottuu 
korjattu kohta..

Ylipuutarhurin harras toive on, ettei 
kynttilöitä pantaisi liian tiheään hau-
doille ja muistomerkeille.
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JP27:n perinneyhdistyksen nuorin osasto

Päijät-Häme täytti helmikuussa 20 vuotta

Perinneyhdistyksemme nuorin osasto 
on Päijät-Hämeen osasto. Tämä selvi-
si päättyneen vuoden lopulla kanslia 
suorittamassa kyselyssä. Seuraavassa 
tarkastellaan  muutamin ajatuksin 
osaston perustamista, perinteitä, toi-
mintaa ja Päijät-Hämettä jääkäripe-
rinteen valossa.

Perustamisvaihe ja toiminnan 
käynnistäminen

Osaston perustava kokous pidettiin  
20 vuotta sitten, 13.2.2001, Hämeen 
Rykmentin sotilaskodissa. kokouksen 
koollekutsujana oli jääkärieversti 
Iivari Kaurasen poika Urpo. Jääkä-
riperinteitä suoraan alenevassa pol-
vessa edustivat lisäksi jääkärien pojat 
Jaakko Heikinheimo ja Ari-Ilmari 
Iisakkala sekä osaston ensimmäisek-
si puheenjohtajaksi valittu jääkärin 
pojanpoika Hannu Tukia. Osaston 
ensimmäiseen johtokuntaan valittiin 
Pentti Juurikkala, Fuat Wafin, Kristiina 
Liinaharja-Mattila, Risto Vuorisalo, 
Kari Nevala, Pekka Jouko, Ulla Ylönen 
ja Arto Pekkola.

Osastot esittelyssä: Päijät-Häme

Osaston oma lippu naulattiin ja vi-
hittiin 23.2.2002 perinteisin menoin.  
Puuhamiehenä ja suunnittelijana toi-
mi ansiokkaasti Arto Pekkola.  Hanke 
toteutettiin Versowoodin tuella.

Jääkäriperinne  ja Päijät-Häme
Perinteen innoittamana ja siitä aidosti 
kiinnostuneena Arto Pekkola suoritti 
mittavan työn maakunnan jääkäri-
perinteen kartoittajana ja tallenta-
jana. Työn tuloksena syntyi vuonna 
2005 teos ”Päijät- Hämeen jääkärit 
ja jääkärihaudat”. Arvokasta tukea 
kirjahankkeelle saatiin Aatos Erkon 
säätiöltä ja Versowoodilta.Teos on ol-
lut korvaamattomana apuna ja tukena 
selvitettäessä muun muassa hautojen 
jääkäritunnuksia ja vietäessä kynttilä-
tervehdyksiä. 

Jääkäreiden elämänvaiheisiin 
liittyen voidaan todeta, että Päi-
jät- Hämeessä on syntynyt 30 jää-
käriä. Alueen hautausmailla vii-
meisen leposijansa on saanut 32 
jääkäriä. Maakunnan perinnejoukko- 
osastossa,Tampereen rykmentissä, on 
vuosien ja vuosikymmenien saatossa  
palvellut yhteensä 90 jääkäriä, heistä 
viisi rykmentin komentajina ja neljä 
Lahden sotilaspiirin päällikköinä. 

Osaston ensimmäinen puheenjohtaja 
oli jääkärin pojanpoika Hannu Tukia.

Päijät-Hämeen osaston johtokunta:  Vasemmalta Risto Vuorisalo, puheenjohtaja 
Pekka Jouko, Katriina Jouko ja Olavi Virtanen. Kuvasta puuttuu Taito Kuosa. 

Sotilasmestari Arto Pekkola kädessään 
tekemänsä ”Päijät- Hämeen jääkärit ja 
jääkärihaudat”.  



PAROLE  1 • 2021   13

Jääkärinurkkaus sotilaskodissa
Nyt jo muistojen joukkoon siirtynee-
nä oli mm jääkärinurkkaus Lahden 
sotilaskodissa. Sen keskeisenä osa-
na oli Lahden suojeluskuntapiirissä 
palvelleen  jääkärivänrikki Simo 
Pursiaisen univormu. Asun oli lahjoit-
tanut Pursiaisen tytär Aune Nieminen 
osastolle helmikuussa 2006. Hämeen 
rykmentin lakkauttamisen myötä 
nurkkauskin siis on muisto. Puvun 
historiallinen arvo  on kuitenkin  tun-

Perustajäsenistä mm. Jaakko Heikinheimo oli jääkärin poika. Hänen takanaan  
vasemmalla on Päijät-Hämeen osaston lippu. Oikealla oleva lippu kuuluu Vapaus-
sodan Lahden seudun perinneyhdistykselle, jonka kanssa osasto tekee yhteistyö-
tä.

Päijät-Häme järjesti helmikuussa 2014 perinneyhdistyksen vuosikokouksen  
Hämeen rykmentin komeissa tiloissa. Kuvassa Marjo Kervinen ja Pekka Rantala 
etsivät paikkojaan upseerikerhon iltapalapöydässä. Kuva Paavo Mikkonen.

Kaikki 16 osastoa 
esittäytyneet

Joskus 2015 perinneyhdistyksen 
silloinen puheenjohtaja Pertti 
Laatikainen sanoi, että tuntisimme 
toisemme peremmin, jos paikal-
lisosastot esittäytyisivät Parolen 
sivuilla. Varsinais-Suomen osasto 
esittäytyi vuoden 2015 ensim-
mäisessä numerossa ja nyt viisi 
vuotta myöhemmin viimeisenä 
Päijät-Häme, kuten 16 osastosta 
nuorimmalle sopiikin. 
Viisi vuotta on pitkä aika ja hen-
kilöitä on vaihtunut osastojen 
johdossa. Sen vuoksi lienee pai-
kallaan aloittaa kohta uusi esittäy-
tymiskierros.

Varsinais-Suomi 4/2015
Keski-Suomi  1/2016
Etelä-Pohjanmaa 2/2016
Pirkanmaa 4/2016
Etelä-Karjala 2/2017
Oulu 4/2017
Kainuu 1/2018
Länsipohja 2/2018 
Vaasa  3/2018
Kymenlaakso 4/2018
Lappi 1/2019
Kuopio 3/2019 
Kanta-Häme 4/2019
Helsinki-Uusimaa 3/2020
Satakunta 4/2020
Päijät-Häme 1/2021

nustettu niin merkittäväksi, että se on 
ollut lainassa Saksassa parin vuoden 
ajan. Nyt se on kotimatkalla ja löy-
tää toivottavasti paikkansa uudelleen 
osastomme perinnetiloissa Lahdessa.

Osaston toiminta tapahtuu kiin-
teästi yhdessä Vapaussodan Lahden 
seudun perinneyhdistyksen kanssa. 
Kuukausittaiset tarinatuokiot paneu-
tuvat historiaan ja perinteisiin. Eri-
tyisen merkittävää on ollut kosketus 
jääkäreiden lapsiin, Marjo Kerviseen, 

Jaakko Heikinheimoon ja nyt jo edes-
menneeseen Ari-Ilmari iisakkalaan, 
heidän muisteloihinsa ja kertomuk-
siinsa. Ohjelmassa ovat lisäksi olleet 
luennot ja esitelmät maanpuolustus-
järjestöjen tilaisuuksissa ja alueen 
oppilaitoksissa. Lahtelaisille lukio-
laisille suunniteltu tapahtuma jää nyt 
odottamaan aikaa parempaa, joka 
kyllä koittaa aikanaan.

TEKSTI: Pekka Jouko

Osastot esittelyssä: Päijät-Häme
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Jääkärisäätiön puheenjohtaja vaihtui

Vuoden vaihteessa luovutin Jääkäri-
säätiön puheenjohtajan tehtävät Pertti 
Laatikaiselle. Kahdeksan vuotta aikai-
semmin olin vaihtanut Pertin kanssa 
Perinneyhdistyksen puheenjohtajuu-
den. Jo edellisten puheenjohtajien 
Sami Sihvon ja Asko Kilpisen aikana 
tapahtunut toistui tälläkin kertaa. 

Vaihdos tuttuun henkilöön helpot-
taa perinneyhteisömme työtä. Jääkä-
risäätiön tärkeimpänä tehtävänä on 
tukea taloudellisesti Pasi Välimäen 
johtamaa Perinneyhdistystä. Kun 
säätiön puheenjohtaja on toiminut 
aikaisemmin aktiivisesti myös Perin-
neyhdistyksessä, helpottuu molem-
pien tahojen toiminta eikä vaihto 
heikennä osaamista. Molempien 
yhteisöjen tavoitteet ovat pitkälti yh-
tenevät ja yhteisymmärrys on hyvä. 
Yhteistyö konkretisoituu mm. siinä, 
että vuosittaiset toimintasuunnitel-
mat tehdään yhdessä. Lukemattomia 
ovat määrältään Jääkärisäätiön ja Pe-
rinneyhdistyksen puheenjohtajiston 
tapaamiset ja erityisesti näin Koron-
avuonna sähköpostiketjut. 

Oma viiden vuoden kauteni Jääkä-
risäätiön puheenjohtajana oli vilkas 
ja kiinnostava. Toimintaa värittivät 
100-vuotisjuhlallisuudet Suomessa, 
Saksassa ja Latviassa sekä monenlai-
nen jääkärien perinnetyön tukemi-
nen. Säätiön merkittävin ja samalla 
vaikein päätös oli Jääkärikanslian 
muutto ja siihen liittyen vanhan kans-
lian myynti. Kaupan myötä Jääkäri-
säätiön osake- ja rahasto-omaisuus 
kasvaa 50%. Tämä antaa säätiölle 
mahdollisuuden lisätä nykyistä tu-
kea Perinneyhdistykselle ja se turvaa 
samalla myös Jukka Knuutin toimit-
taman Parolen ilmestymisen. Tulevai-
suutemme näyttää nyt hyvältä.

Jääkärisäätiön puheenjohtajan 
tehtävä on keskeinen hallitustyön 
kannalta, mutta yksin ei puheenjoh-
taja toimi, vaan hänen tukenaan on 
asiantunteva ja toimelias hallitus. 
Hallituksen jäsenissä yhdistyy säätiö- 
ja talousosaaminen, maanpuolustus-
työ, jääkärien perinne ja yhteiskun-

Jääkärisäätiön puheenjohtaja

Tehtävien vaihto tapahtui Katajanokan Kasinon Jääkärikabinetissa. Taustalla  
Jääkärilippu ja Aarno Karimon maalaus.

nallinen vaikuttaminen. Hallituksen 
”työrukkasena” on työvaliokunta, 
johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
varapuheenjohtaja, asiamies sekä 
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
asiantuntijajäsenenä. Suurin työmää-
rä säätiön työssä kertyy asiamiehen 
harteille. Asiamiehenä on toiminut jo 
yli kymmenen vuoden ajan ekonomi 
Jukka Eklin. Jukka on ilman korvausta 
valmistellut kaikki hallituksen koko-
ukset ja muut hallinnolliset tehtävät, 
joita riittää. 

Haluankin erityisesti kiittää Jukkaa 
hyvästä yhteistyöstä sekä arvokkaasta 
osaamisesta, jonka hän on antanut 
säätiömme käyttöön. Varapuheenjoh-
tajana on toiminut koko puheenjohta-
juuteni ajan Peter Fagernäs. Peter on 
jääkärin jälkeläinen kuten on myös 
Perinneyhdistyksen puuhamies ja 
varapuheenjohtaja Arno Hakkarai-
nen. On hyvä, toimiva ja arvojemme 
kannalta onnistunut yhdistelmä, kun 
puheenjohtajistossa yhdistyy käytän-
tö perinteisiin. 

Kuten perheyrityksessä ainakin, 
pysyn puheenjohtajuuden jälkeenkin 
Sihvon ja Kilpisen tavoin mukana hal-

litustyössä. Puheenjohtajan jatkaessa 
edelleen hallituksessa voidaan vuo-
sien aikana kertynyttä osaamista ja 
verkottumista hyödyntää jatkossakin. 
Toivottavasti osaan yhtä hyvin luovut-
taa hallituksen johtamisen uudelle 
puheenjohtajalle kuten edeltäjäni 
osasivat.

Jääkärien perinnetyö rakentuu puo-
li vuosisataa sitten jääkärien itsensä 
perustamille neljälle nurkkakivelle, 
jotka ovat Perinneyhdistys, koko 
maan kattava alueellinen toiminta, 
Parole-lehti ja Jääkärisäätiö. Kaikki 
tarvitsevat toisiaan ja jokainen osa on 
tärkeä. On arvokasta, että meillä on 
ympäri valtakuntaa osaavia ihmisiä 
pitämässä huolta, että jääkärien muis-
to ja merkitys eivät unohdu. Tärkeää 
on myös se, että toimintamme turva-
na ovat riittävät taloudelliset resurssit.

Toivotan Pertille onnea ja menes-
tystä Jääkärisäätiön puheenjohtaja-
na sekä kaikille perinnetoiminnassa 
mukana oleville jäsenillemme onnel-
lisempaa alkanutta toimintavuotta!

TEKSTI: Jukka Pennanen
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Torniossa on komea jääkäripatsas ja 
muistolaatta 12 etappitalon seinässä 

Tornio on jääkärikaupunki numero 
yksi. Se oli pitkään Saksaan menossa 
olevien miesten  tärkeä etappi. Lisäksi 
sieltä lähti jääkäreitä suhteessa vä-
kilukuun enemmän kuin miltään 
muulta paikkakunnalta. Ihmekös tuo: 
vilkas nuorten miesten liike länteen 
vei mukanaan. Nyt jääkärikaupungin 
historiasta kertoo valtakunnan ehkä 
näyttävin jääkäripatsas. Ja vilkkaas-
ta etappitoiminnasta kertoo omaa 
kieltään 12 jääkärien etappeina kau-
pungissa ja lähiseudulla toimineiden 
rakennusten seinään kiinnitettyä 
muistolaattaa. Perinneyhdistyksen 
Länsi-Pohjan osasto teki aikanaan 
hankkiessaan nuo laatat. Samaisen 
osaston tämän päivän aktiivit kävivät 
kuvaamassa Parolea varten nuo muis-
tolaatat. Tosin yksi laatta jäi kuvaa-
matta: Haaparannan ”Halkokonttori”. 
Muistolaatan valokuvaaminen ei ollut 
koronarajoitusten takia riittävä syy 
rajan ylittämiseen.

 Tornion Jääkäripatsas sijaitsee 
Apteekinpuistossa Tornion keskus-
tassa. Niilo Savian käsialaa oleva  
pronssinen graniittisella alustavalla 
seisova patsas paljastettiin 11.7.1965 
Jääkäripatsastoimikunnan toimesta. 

2,6 metriä korkean Jääkäripatsaan  
julkisivulla kaksi jääkäriä kannattaa 
Jääkärikunniamerkkiä.

Rauhankatu numerossa 4 sijaitsi 
hiukan toisenlainen talo, kun se 
toimi  jääkärietappina. 

Muistomerkki on melko erikoinen ja 
on osaltaan kuin dioraama. Etusivulla 
on esitetty hiihtäviä jääkäreitä puiden 
ja hirsirakennuksen suojassa. Toisel-
la puolella on kaksi jääkäriä, jotka 
pitelevät käsissään jääkärimerkkiä. 
Muistomerkin molemmille puolille  
on sijoitettu tekstiä: toisella puolella 
on teksti ”Tornion etappi 1914–17” 
ja toisella sivulla teksti ”Jaloimmat 
poikasi kalvan nosti, viirin kirkkaan 
heimolleen, kansan herätti huurteen 
alta, täytti toiveet – Suomenmaan”. 
Patsaan jalustassa on teksti ”Niiden 
Tornionlaakson miesten ja naisten 
muistoksi, jotka vuosina 1914–1917 
ohjasivat ja kuljettivat jääkärialokkai-
ta, -aktivisteja ja -postia, päämäärä-
nään maamme irrottaminen Venäjäs-
tä ja itsenäisen Suomen luominen.”

Tornion jääkärimuistomerkin pal-
jastustilaisuutta vietettiin 11.7.1965. 
Vapaussoturissa julkaistun uutiseen 
mukaan tapahtumaan osallistui satoja 
ihmisiä. Ensimmäisenä paljastuspu-
heen piti patsastoimikunnan puheen-
johtaja Esko Huurtamo, joka muis-
tutti, minkä vuoksi muistomerkki on 
pystytetty; muistuttamaan nykyajan 
sekä tulevaisuuden ihmisiä, varsinkin 

nuoria siitä, ketkä ovat tehneet Suo-
men itsenäistymisen mahdolliseksi:

”Suomen vapaussodan historia on 
jääkäreiden muistomerkki, jääkä-
reiden, jotka eivät kaipaa vaskeen 
valettuja tai graniittiin hakattuja muis-
tomerkkejä. Noita muistomerkkejä 

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Tornion  muistomerkit
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tarvitsemme me nykyajan ihmiset, 
varsinkin nuoret, jotta me muistai-
simme ja osaisimme antaa oikean 
kunnioituksen niille henkilöille, jotka 
teoillaan ovat tehneet mahdolliseksi 
Suomen itsenäistymisen. Heille ja 
heidän jälkeensä tuleville tällaiset 
muistomerkit ovat tarpeellisia.”

Huurtamon mukaan jääkärit eivät 
tarvitse muistomerkkiä, koska koko 
vapaussodan historia on muistutta-
massa sitä panoksesta, mikä jääkä-
reillä nähtiin olevan Suomen itsenäi-
syyden kannalta. 

Muistomerkin vastaanotti kaupun-
gin puolesta kaupunginjohtaja Aarno 
Strömmer: ”Tornion kaupunki ottaa 
vastaan jääkärimuistomerkin syvää 
kiitollisuutta tuntien. Kaupunkim-
me tulee jääkärimuistomerkkiään 
vaalimaan huolella ja kaikella sillä 
kunnioituksella ja lämmöllä, jota sen 
asukkaat tuntevat jääkäriaktivistiem-
me isänmaallista teko ja elämäntyötä 
kohtaan”.

Juhlapuheessaan kirjailija ja eversti 
Martti Santavuori sanoi, että ”puheen 
jääkärien työstä tulee ensi sijassa ol-
la puhe niille, jotka huomispäivänä 
vastaavat maan kohtalosta, puhetta 
nuorisolle”. 

Jääkäriliiton tervehdyksen esitti 
jääkärieversti Eino Kuussaari. Hän 
korosti jääkäreiden sekä Tornion 

Jääkäreiden salatie rajan yli 1915–1917.   Näin lukee Åströmin talon muistolaatas-
sa. Åströmin kartano Rantakadulla oli viimeinen pätkä matkaa Ruotsiin. Kun eri 
puolilla olleet tähystäjät ilmoittivat, ettei santarmeja näy, lähtijät juoksivat vasta-
päätä olleen Haaparannan puolelle.

Alatorniolla sijainnut Kuljun jääkäri-
etappitalo on hävinnyt ja sen paikalla 
on nyt muistokivi ja -laatta.

Holman etappitalo Alatorniolla on 
edelleen lähes jääkäriaikaisessa 
kuosissaan. 

Jatkuu seuraavalta sivulta.

Tornion muistomerkit

Tällä paikalla sijaitsi Kristinebergin 
jääkärietappitalo 1916–1917. Tämäkin 
muistolaatta on Alitorniolla.
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etapin tärkeyttä koko itsenäisyysliik-
keelle. Hän nimitti muistomerkkiä 
itsenäisyysmuistomerkiksi ja sanoi, 
että muistomerkki ”olkoon jokaista 
sukupolvea muistuttamassa suu-
resta maanpuolustusaatteestamme 
ja itsenäisyydestämme”. Juhlapu-
heiden perusteella muistomerkki 
liitetään Suomen itsenäisyyteen ja 
isänmaallisuuteen. Sen halutaan olla 
muistuttamassa sekä nykyisyydessä, 
että tulevaisuudessa siitä, mitä jää-
kärit tekivät itsenäistymisen vuoksi. 
Kaupunginjohtaja liittää kaupungin 
osaksi jääkäreiden muistamista sano-
malla, että kaikki kaupungin asukkaat 
”tuntevat kunnioitusta ja lämpöä jää-
käriaktivistien isänmaallista tekoa ja 
elämäntyötä kohtaan”.

Huurtamon ja Santavuoren juhla-
puheissa on mainittu nykynuoriso; 
heidän odotetaan ottavan mallia jää-
käreistä ja toimivan samalla tavalla 
tulevaisuudessa, jos tarve vaatii. 

Paljastustilaisuudessa laskettiin 
muistomerkille useita seppeleitä mm. 
Jääkäriliiton, Puolustusvoimien, Län-
si-Pohjan Vapaussoturien, Tornion ja 
Haaparannan kaupunkien, Sotainva-
lidien Veljesliiton sekä Tornion Väylä 
Ry:n toimesta.

Viimeisin muistolaatta 
paljastettiin vasta 1995

Koska Saksaan menijöitä riitti, tar-
vittiin kapasiteettia hoitamaan tätä 
liikennettä. Majapaikkoja oli monta 
ja JP27:n perinneyhdistyksen Länsi-
Pohjan osasto on ollut aikanaan 
erittäin aktiivinen, että 12 etappina 
toiminutta rakennusta on saanut 
seinäänsä muistolaatan kertomaan 
jääkärihistoriasta

Tornion muistolaatoista kolme 
ensimmäistä paljastettiin samana 
päivänä kuin Etapin muistomerkki 
6.12.1957. Tilaisuudesta oli uutinen 
Pohjolan Sanomissa, jossa mainitaan, 
että tilaisuudessa oli runsaasti yleisöä 
ja paljastuspuheessa palautettiin mie-
leen jääkäriliikkeen aikaa.

 27.8.1995 vietettiin yhteensä kuu-
den muistolaatan paljastustilaisuuk-
sia. Pohjolan Sanomissa uutisoitiin 

Thurevikinkadulla sijaitseva Aarnin etappi 
oli oikein kivitalo. Rakennus toimii kesäai-
kana ravintolana.

Pirkkiön etapin paikalla Alatorniossa on 
nyt koulu

Parasniemen pappilan tilaisuudesta, 
jossa muistolaatan paljasti Lapin 
maaherra Hannele Pokka. Hän mai-
nitsi puheessaan, että ”tällä juhlalla 
kunnioitamme jääkäreitä ja varsinkin 
satoja Peräpohjolan naisia ja miehiä, 
jotka vaaransivat elämänsä, jotta isän-
maa olisi vapaa”. Niin juhlalla kuin 
itse muistolaatoillakin haluttiin tuoda 
esille paikalliset naiset sekä miehet, 
jotka vaikuttivat toiminnallaan Suo-
men itsenäistymiseen.

Kolme jääkäriliikkeen muistolaa-
toista on paljastettu itsenäisyyspäi-
vänä 6.12.1957: Satamakatu 5:n, 
Åströmin kartanon (Rantakatu) sekä 
Rauhankatu 4:n muistolaatat. Lo-
put muistolaatoista on paljastettu 
1990-luvulla. Haaparannan ”Halko-
konttorin” muistolaatta Stationsgatan 
22:ssa 15.8.1993, Holman, Kristine-
bergin ja Metsävainion jääkärietap-

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Tornion  muistomerkit



18   PAROLE  1 • 2021

Tornion muistolaatat

Satamakatu 5  6.12.1957
Rantakatu (Åstromin talo)   6.12.1957 
Rauhankatu 4 6.12.1957
Holman jääkärietappitalo  24.7.1994 
Kristinebergin ja Metsävainion jääkärietappitalot 24.7.1994
Aarnin jääkärietappitalo 27.8.1995 
Iisakan jääkärietappitalo 27.8.1995
Juneksen jääkärietappitalo  27.8.1995 
Kuljun jääkärietappitalo 27.8.1995
Parasniemen pappilan jääkärietappitalo 27.8.1995  
Pirkkiön koulun jääkärietappitalon 27.8.1995
Haaparannan muistolaatta
Haaparannan ”Halkokonttori”  15.8.1993

1650 miestä meni jääkäriksi 
Länsi-Pohjan etappitietä

Noin 1 650 jääkäriksi lähtevää 
kulki Länsi-Pohjan etappiteiden 
kautta. Aluksi eli helmi-maalis-
kuussa vuonna 1915 Saksaan 
menijät käyttivät Torniossa kau-
punginlahden ylittävää Hando-
liinin siltaa tai Miukin lauttaa 
Haaparannalle ja ilmoittautui-
vat vastaanottokeskuksessa eli 
”Halkokonttorissa”. Veneyhteys 
Kemistä Haaparannalle oli myös 
vilkkaassa käytössä. Tieto Sak-
saan menijöistä kuitenkin yleis-
tyi, valvonta kiristyi ja oli keksit-
tävä uusia ylimenopaikkoja.

pitalojen muistolaatat on paljastettu 
24.7.1994 sekä Aarnin, Iisakan, 
Juneksen, Kuljun, Parasniemen pap-
pilan ja Pirkkiön koulun jääkärietap-
pitalojen muistolaatat on paljastettu 
27.8.1995.

Teksti perustuu Jussi-Pekka Hiltusen 
pro gradu-tutkielmaan
KUVAT: Markku Rantalankila /               
Risto Esko

Parasniemen pappila Alatorniolla on 
edelleen pystyssä ja on yhä käytössä 
erilaisissa tilaisuuksissa, kuten hauta-
jaismuistojuhlissa. 

Jatkuu seuraavalta sivulta.

Tornion muistomerkit

Metsävainion etappina toiminut ra-
kennus on hävinnyt, mutta pihapiiri 
on tallella.
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Kartta K.A.Wegeliuksen kirjasta ”Routaa ja rautaa”.

Tornion  muistomerkit
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Jussi-Pekka Hiltunen on tutkinut jää-
kärimuistomerkkien lisäksi arkeologiaa 
Kreikassa.

Stipendi jääkäritutkijalle

Jääkärisäätiön hallitus on myöntänyt 
500 euron suuruisen tunnustuspal-
kinnon  Jussi-Pekka Hiltuselle hänen 
Oulun yliopiston Humanistisessa 
tiedekunnassa maaliskuussa 2020 
hyväksytystä jääkäriliikettä käsitel-
leen Pro Gradu-tutkielman johdosta. 
Tutkielman nimi on ” Jääkäriliikkeen 
muistomerkit, toiminta ja muista-
minen Oulun ja Tervolan välisellä 
alueella”.

Tuntui mukavalta saada 
tunnustus

Tuntui mukavalta saada tällainen tun-
nustus, sanoo Jussi-Pekka Hiltunen.

Olen alkujaan kotoisin Posiolta, 
mutta olen asunut nyt viimeiset seit-
semän vuotta Oulussa. Gradun aihe 
tuli oikeastaan ohjaajaltani Timo Yli-
maunulta, joka on tutkinut enemmän 
muistomerkkejä sekä muistamisen 
kulttuuria. Hän ehdotti sitä minulle 

alkujaan pelkästään esseeksi yhdel-
le yliopiston kurssille, mutta sitten 
päätimme yhdessä, että laajennam-
me sen graduksi. Halusin, että aihe 
liittyy Pohjois-Suomeen, koska olen 
itse täältä kotoisin ja pohjoisuus on 

aina kiinnostanut minua aiheessa 
kuin aiheessa.

 Jääkäreistä olin kyllä kuullut en-
nen kuin aloin tekemään gradua, 
mutta syvällisemmin tutustuin niihin 
vasta työhön alkaessa. Minulla ei ole 
suvussa ollut jääkäreiksi lähtenei-
tä ainakaan oman tiedon mukaan. 
Jääkäreiden historia on jäänyt nyt 
hieman taka-alalle graduni jälkeen, 
koska olen ollut arkeologisissa kent-
tätöissä sekä Suomessa että Kreikas-
sa tänä vuonna. Aihe kuitenkin yhä 
kiinnostaa minua ja siinä on paljon 
vielä tutkittavaa. Mielelläni vielä jos-
sain vaiheessa palaan jääkäriliikkeen 
pariin.

Jussi-Pekalle on sittemmin lähe-
tetty luettavaksi ”Suomen jääkärit - 
itsenäisyytemme kärkijoukko”  sekä 
”Jääkärien elämäntyö – itsenäisyyden 
puolesta”.

Parole julkaisee osia Hiltusen tut-
kielmasta tekijän luvalla.

Juneksen jääkäri-
etappitalon takana 
näkyy Torniojoki.

Vasemmalla kartta on kirjasta  K.A.Wegelius: Routaa ja rautaa. 
Peräpohjolassa ja Kainuussa jääkäriliikkeen vuosina suoritettu 
itsenäisyystyö.  Tornion etappi.
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Jäsenyydestä HIFK:n jääpallojoukkueesta oli hyötyä 

Walter Horn oli mukana Tukholmassa 1914, 
kun jääkärikoulutuksesta neuvoteltiin 
saksalaisten kanssa

Jääkärieversti Walter Hornin hen-
kilöhistoria on hyvin värikäs. Hän 
oli 1914 Tukholmassa saksalaisten 
kanssa neuvotteluissa, joiden tulok-
sen alkoi jääkärikoulutus. Hän oli 
myös mukana, kun koulutus alkoi 
25.2.1918 Lockstedtissa. Helsingin 
komendanttina hän oli pääorgani-
saattorina, kun järjestettiin marsalk-
ka Mannerheimin 70-vuotispäiviä. 
Suomen Saksan sotilasasiamiehenä 
Hornilla on aktiivinen rooli organi-
soitaessa Suomen SS-vapaaehtois-
pataljoonaa keväällä 1941.  Viime 
vuosinaan Horn oli mukana ns. 
Pohjola-aktivisteissa, jotka kaavailivat 
yhteispohjoismaista puolustusliittoa.

Vallalla oli ennen jääkärien aikaa 
ollut jo näkyvää passiivista vastarin-
taa. Itsenäistymisen vahvimpia ilmen-
tymiä ensimmäisellä sortokaudella, 
mikä ei ole kovin hyvin tiedossa, oli 
niin sanotut kagaalit. Nimi muodos-
tuu venäläisten haukkumasanasta 
hallituksenvastaiselle toiminnalle 
Suomessa. Se muodostui alun perin 
Venäjän Puolan juutalaista seurakun-
taa tarkoittavasta sanasta - kahal. 

Liikkeen perustava kokous val-
tiomies Leo Mechelinin johdolla 
pidettiin 3.8.1901 nykyisellä Aino 
Acktenin huvilalla, mistä löytyy myös 
salaperäinen kagaalimuistomerkki. 
Vuonna 1902 järjestäytyneet nais-
kagaalit tukivat toimintaa. Kagaalit 
antoivat apunsa jääkäriliikkeen syn-
nylle, vaikka heitä ei erityisemmin 
mukaan Saksaan lähtenytkään, vaan 
kannattivat passiivista vastarintaa.

Walter Horn oli ensimmäisiä pio-
neereja, jotka lähtivät toteuttamaan 
aktiivista vastarintaa venäläistämi-
suhan aikana, ja jolla myöhemmin 

tultaisiin mahdollistamaan todellinen 
jääkärien iskujoukko Suomeen.

Hornin isä ja äiti olivat saksalai-
sia. Isänsä Paul Horn toimi Suomen 
Pankissa ja Karl Fazerin konttoripääl-
likkönä. Alakoulusta alkaen Horn 
tunsi Gunnar Heinrichsin. Kaveruksia 
yhdisti myös jääpalloharrastus. Horn 
harjoitteli lapsuudessaan Helsingin 
IFK:n jääpallojoukkueessa. Juuri tä-
män harrastuksen vuoksi hän pääsi 
lähtemään Suomesta Tukholmaan 
vuonna 1914.

Horn oli liittynyt Nylands Natio-
niin ja suoritti opintojaan Helsingin 
lääketieteellisessä tiedekunnassa 
1913–1914. Ostrobotnian tunnetus-
sa kokouksessa syntyi ajatus sotilas-

koulutuksen hankkimisesta. Horn ja 
Bertel Paulig hankkiutuivat Ruotsissa 
kreivi Karl Mannerheimin puheille. 
Myöhemmin myös K. Löve ja Her-
man Gummerus saapuivat Ruotsiin 
ja yhdessä ottivat yhteyden Saksan 
sotilasasiamieheen. Hänelle tehtiin 
ehdotus, että suomalaiset voisivat 
saada sotilaskoulutusta Saksassa. 
Pyyntö johti myöhemmin myöntei-
seen tulokseen. 

Horn ehti Lockstedtiin 
ensimmäisten joukossa

Kun Saksassa alkoi Pfadfinder-kurssi 
25.2.2015, oli Lockstedtiin matkus-

Dosentti, prikaatikenraali evp. Pentti 
Airio piti JP27:n perinneyhdistyksen 
Helsinki-Uusimaa-osaston  esitelmän 
Walter Hornin elämästä. Airiolla on 
kasvomaski korona-ajan vaatimusten 
mukaisesti.  Kuva: Jukka Knuuti.

Airio on kirjoittanut Walter Hornista 
kirjan, jonka aineistona hän käytti mm. 
Hornin arkistoa, joka on tämän pojan 
ministeri Tankmar Hornin hallussa.

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Walter Horn
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taneen Hornin, kuten enemmistönä 
olleiden ruotsikielisten etuna saksan-
kielen taito Se auttoi heitä nouse-
maan nopeasti esimiesasemiin. 

Suomalaisista perustettu Preussin 
keisarikunnan kuninkaallinen jääkä-
ripataljoona 27 sai hyökkäystehtävän 
tammikuussa 11917 Riianlahdella. 
Jääkäritkin vastustivat hyökkäystä. 
Pahat kielet arvelivat taustalla olleen 
pataljoonan komentajan halu ansaita 
korkeampi rautaristi. Horn toimi 4. 
jääkärikomppanian Oberzugführeri-
nä, mutta joutui lähtemään rintamalta 
keuhkotautia sairastamaan. 

Horn ei palannut pääjoukon mu-
kana Vaasaan. Toivuttuaan hän jäi 
Berliinin toimistoon töihin ja saapui 
Suomeen vasta sodan jälkeen. Hänet 
määrättiin Viipuriin Karjalan kaartiin, 
jossa hän palveli komppanian pääl-
likkönä ja pataljoonan komentajana 
sekä kaupungin komendanttina.

Viipurin jälkeen Horn päätyi Hel-
sinkiin, jossa palveli ensin Uuden-
maan rykmentissä. Seuraavaksi hänet 
määrättiin Helsingin varuskunnan 
komendantiksi, missä tehtävässä hän 
oli myös talvisodan syttyessä. Vielä 
ennen sotaa Horn toimi mieluisassa 
roolissa seremoniamestarina, kun 
Mannerheimin 70-vuotisjuhlat jär-
jestettiin 1937.

Talvisodan aikana Hornin tehtävä 
mm. huolehtia Helsingin alueen tur-
vallisuudesta, evakuoinnista ja vartio-
järjestelyistä. Heti sodan alussa tuli 
uhkaava tieto mahdollisesta kaasu-
hyökkäyksestä, mikä työllisti Hornia 
ja silloista suojeluskunnan esikunta-
päällikkö A.E.  Martolaa valmistau-
tumaan Helsingin  tyhjentämiseen. 
Kaasuhyökkäystä ei kuitenkaan tullut.

Kun talvisota päättyi, Hornille 
tarjottiin mahdollisuutta lähteä so-
tilasasiamieheksi Saksaan.  Hän oli 
voimakkaasti sotilasasiamiehenä 
mukana vapaaehtoisten suomalai-
sen SS-pataljoonan organisoinnissa 
keväällä 1941. Monien SS-mieheksi 
lähteneiden motiivi selvisi Airiolle 
talvi- ja jatkosodan elokuvaa kuvates-
sa. Airion hyvin tuntema Kemijärven 

SS-veteraani kertoi lähdön syyksi 
seuraavan: ”Kävelin tossa kadulla ja 
sitten tuli kaveri vastaan, ja kysyi et-
tä et arvaa mihin lähden. No sanoin 
että enhän minä tiedä. Hän vastasi: 
mä lähden Saksaan – lähde sinäkin! 
Sillä seisomalla päätin, että minäkin 
lähden Saksaan.” Seikkailu olikin 
monten nuoren miehen lähtöön pää-
asia, kun Suomessa ei siihen aikaan 
ollut juuri muuta kuin ratatyömaata 
ja metsätöitä. Saksassa tarjolla oli 
koulutusta motorisoiduissa joukoissa, 
eikä tiedetty miten pitkä pesti se on 
ja alkaako Suomessa uusi sota vai ei. 
Airio selitti vielä mediassa kiinnos-
tusta herättäneen IKL-kysymyksen. 
Samainen veteraani totesi kiertäneen 
huhun, että varmin tapa päästä mat-
kaan mukaan SS-koulutukseen oli 
kertoa värväystoimistolla olevansa 
IKL:n jäsen.

Sotilasasiamiehenä Horn ehti tava-
ta  Mannerheimin joka oli Saksassa 
Hitlerin marsalkan 75-vuotispäivien 
onnittelukäynnin vastavierailulla 
.Kun Paavo Talvela  määrättiin yhte-
ysupseeriksi Saksan armeijaan, siirret-
tiin Horn sotilasasiamiesalueeseensa 
kuuluvaan Budapestiin. 

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Hugo Backmanssonin maalaus: Bertil Paulig, Herman Gummerus ja Walter Horn 
neuvottelevat Tukholmassa joulukuussa 1914. 1937 tehty maalaus oli Jääkäri-
liiton 60-vuotislahja Gummerukselle.

Kagaalin muistokivi sijaitsee Laaja-
salossa Tullisaaren puistossa Aino 
Acktén huvilan lähettyvillä. Kiveen on 
hakattu sekä suomeksi että ruotsiksi 
päivämäärä 3. elokuuta 1901. Kagaali 
piti perustaa tuona päivänä hotelli 
Kämpissä, mutta perustava kokous 
siirrettiin turvallisuussyistä Turholman 
kartanoon, nykyään Aino Acktén hu-
vilaan.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Walter Horn
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Horn oli sotilasasiamiehenä voimakkaasti mukana Suomen SS-vapaaehtois-
pataljoonan perustamisessa. Kuva suomalaisten SS-vapaaehtoisten valapäivästä 
15.10.1941  Gross-Bornissa.  Keskellä Horn, hänestä oikealla kenraali Wilhelm  
Thofern sekä suomalaispataljoonan komentaja kapteeni Hans Collani. 

Sodan jälkeen Horn erotettiin ar-
meijasta, kun rauhansopimuksen 
mukaan Suomen armeijan vahvuus 
piti palauttaa alkuvuoden1939 tilaan. 
Helsingin kauppakorkeakoulun reh-
tori järjesti irtisanotuille upseereille 
pikaekonomikurssin, jolla myös 
Horn oli oppilaana. Hän aktivoitui 
toimimaan jääkäriliitossa. Hänen 
vaimonsa toimi peiteoperaatiossa 
jakaen seurakunnan sosiaaliapuna 
tukea asekätkennästä tuomittujen 
upseerien perheille.

Walter Horn oli mukana 1960-lu-
vun lopulle saakka ns. Pohjola-
aktivistien toiminnassa. Heidän ta-
voitteena oli perustaa koko Pohjolan 
puolustusliitto, jota varten Norja olisi 
eronnut Natosta ja Suomi irtaantunut  
YYA-sopimuksesta. Aktivistit toimit-
tivat muistioitaan presidentti Urho 
Kekkoselle, joka sanoutui kuitenkin 
jyrkästi irti näistä kaavailuista.

Horn piti elämänsä loppuun asti 
yhteyttä hyviin ystäviinsä. Esimer-
kiksi Armas Kempin elämäkerrassa 
mainitaan, miten tämä arvosti sitä, 
että Horn kävi visiitillä, eikä hylännyt 
häntä niin kuin monet tekivät. Kemp-
pi sai niskoilleen Viipurin onnetto-
man puolustuksen kesäkuussa 1944.  
Toinen kiistelty henkilö, johon Horn 
piti yhteyttä, valtiopetoksesta tuomit-

tu Ruth Munck. Horn tuli tuntemaan 
hänet jo jääkärinä ja sen jälkeen ys-
tävyys jatkui aina vanhuuteen saakka.

Horn oli siis hyvin ihmisläheinen ja 
sympaattinen tyyppi. Hänestä ei tullut 
lääkäriä vaan hänestä tuli jääkäri.

TEKSTI: Pekka Sillanpää

Walter Horn

Uudet korttimallit ilmestyneet

Jääkärilippukortti  Onnittelukortti  Suomen jääkärit kortti  

Kortit
Koko: 105 x 148 mm 
2-osainen + kuori
Hinta 2 euroa/kpl

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

Toimitamme tuotteet  
kerran viikossa. Hintoihin  
lisätään postikulut.
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Tässä kuvaus norjalaisten vapaaeh-
toisten osuudesta talvisodassa. Entä 
mitä tapahtui, kuin viikinkimaa itse 
joutui pari kuukautta myöhemmin, 
huhtikuun 9. päivänä saksalaisten 
hyökkäyksen kohteeksi?

Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen 
marraskuun 30. päivänä 1939 oli 
alkuinnostus vapaaehtoistoimintaan 
suuri Ruotsissa ja Norjassa. Myös 
vapaaehtoisten värväysorganisaati-
ot olivat samantapaiset ja toimivat 
yksityisten kansalaisten aloitteesta 
ilman viranomaistukea. Kumpikin 
maa ilmoittautui puolueettomaksi ja 
halusi olla antamatta pienintäkään 
aihetta Saksan tai Neuvostoliiton 
aggressioon. Kummassakin maassa 
perustettiin erityiset toimistot, joissa 
vapaaehtoiseksi aikovat saattoivat il-
moittautua. Ruotsissa näitä toimistoja 
perustettiin yli 100, Norjassa huomat-
tavasti vähemmän.

Norjassa tilanne koettiin ulkopo-
liittisista syistä vielä Ruotsiakin vai-
keammaksi. Suomen ulkoministeriön 
Poliittinen tiedoitus n:o 10 kertoi 
asiasta 10.2.1940 seuraavaa: ”Norjan 
hallituksen venäläispelko on vaikeut-
tanut toimintaa Norjassa vapaaehtois-
ten värväämiseksi  Suomeen. Ulkode-
partementti on kieltänyt ilmoitukset 
Frivillig-konttoreiden toiminnasta ja 
vaikeuttanut vastaavien konttoreiden 
avaamista maaseudulla”.

Kaikkiaan norjalaisia vapaaehtoisia 
tuli Suomeen 695 henkilöä, ruotsa-
laisia puolestaan tuli 8260 miestä. 
Ilman omaa päällystöä tulleet nor-
jalaiset – maan hallitus oli kieltänyt 
päällystön värväytymisen – liitettiin 
ruotsalaisista vapaaehtoisista muo-
dostettuun Svenska Frivilligkåreniin ja 
se yhdistettiin helmikuun 20. päivänä 
Suomen puolustusvoimiin. Yksikkö 

695 norjalaista vapaaehtoista tuli talvisotaan
Entä kun Norja tarvitsi apua hetkeä myöhemmin

Norjan vapaaehtoiset

Talvisotaan osallistuneiden norjalais-
ten vapaaehtoisten  muistomerkki  
Hietaniemen sankarihautausmaan  
välittömässä läheisyydessä. Muisto-
merkissä on norjan- ja suomenkieli-
nen teksti: Muistoksi niille norjalaisille 
miehille, jotka vapaaehtoisesti osallis-
tuivat Suomen Talvisotaan 1939–1940 
ja uhrasivat henkensä Suomen puo-
lesta.

Norjalaiset liitettiin Sallan suunnalla taistelleeseen ruotsalaiseen vapaaehtois-
pataljoonaan. Kuorma-autokyyti on saanut suut messingille.

otti viikkoa myöhemmin rintamavas-
tuun Märkäjärvellä Sallassa. Samalla 
se vapautti viisi pataljoonaa taisteluis-
sa karaistuneita suomalaisjoukkoja 
Viipurinlahdelle, missä tilanne oli 
kriittinen. Joten kyllä tällä ruotsalais-
norjalaisella vapaaehtoisjoukolla oli 
todellistakin merkitystä symbolisen 
merkityksen lisäksi.

Märkäjärvellä kaatui kaksi nor-
jalaista ja heidän ja kaikkien talvi-
sotaan osallistuneiden norjalaisten 
vapaaehtoisten muistoksi pystytetty 
muistomerkki sijaitsee Helsingissä 
Hietaniemen sankarihautausmaa-
alueen välittömässä läheisyydessä.

Kun Saksa hyökkäsi Norjaan 
huhtikuussa

Kevään 1940 suurstrategiseen tilan-
nekuvaan ja yllättäviin käänteisiin 
liittyy se, että Saksan joukot iskivät 
huhtikuun 9. päivänä kuuteen koh-
teeseen eri puolilla Norjan rannikkoa 
ja maan valloitus  alkoi. Sen seurauk-
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Maailmalla kerättiin avustuksia  
Suomeen. Tämä keräysjuliste on 
Lontoosta kehoituksella Aseisiin  
tyranniaa vastaan.

sena Norjan hallitus pyysi avukseen 
myös suomalaisia vapaaehtoisia. Se 
toivoi, että Suomesta olisi lähetetty 
edes muutaman sadan miehen vah-
vuinen joukko Norjaan, mikä olisi 
tehnyt maassa hyvän vaikutuksen.

Suomen poliittinen asema oli ke-
väällä 1940 hyvin arkaluotoinen eikä 
julkista kampanjaa Norjan auttami-
seksi ollut mahdollista käynnistää. 
Ulkoministeri Rolf Witting ilmoitti-
kin jo huhtikuun 13. päivänä Norjan 
Helsingin-lähettiläälle Johan Miche-
letille, että yksityiset henkilöt voivat 
kyllä lähteä vapaaehtoisina, mutta 
armeijan henkilöstölle ei voida tähän 
tarkoitukseen myöntää virkavapautta. 
Suomen käytäntö oli siis sama kuin 
oli ollut Norjan hallituksella kahta 
kuukautta aikaisemmin. Oikeusmi-
nisterin tehtävät ja vapaaehtoisasiat 
maaliskuun 27. päivänä – hallituk-

Norjan vapaaehtoiset

sen vaihduttua – jättänyt Söderhjelm 
pohdiskeli pian Saksan hyökkäyksen 
tapahduttua kuitenkin vielä vapaaeh-
toisasiaa. Hänen mielestään Suomi 
voisi lähettää norjalaisten avuksi va-
paaehtoisia ja näin lisättäisiin länsi-
maiden kiinnostusta Suomeen. Hän 
oli puhunut asiasta pääministeri Rytin 
kanssa ja tämä oli luvannut puhua 
asiasta Mannerheimille ja Waldenille. 
Siihen ei kuitenkaan enää koskaan 
palattu. Kun rauha venäläisten kanssa 
oli juuri solmittu, Suomen poliittinen 
johto tuskin halusi vaikeuksia saksa-
laistenkaan kanssa.

Asia tuli  varmaankin pian saksa-
laisten tietoon. Siitä tuskin oli haittaa, 
kun Saksa alkoi talvisodan jälkeen 
lämmittää uudelleen suhteitaan 
Suomeen.

     
TEKSTI: Esko Vuorisjärvi

Kun perinneyhdistys rekisteröityi =  JP27® 

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdis-
tyksella ei ollut omia nettisivuja vielä 
vuonna 2006. Nettisivujen tärkeys 
tiedonvälityksessä oli havaittu ja si-
vustoa ryhdyttiin vähitellen suunnit-
telemaan. Viestintävirasto ei tuolloin 
halunnut myöntää perinneyhdistyk-
sen sivustolle nimeä www.JP27.fi 
. Asiaa käsitellyt virkamies ilmoitti 
kantanaan, että nimen lyhennyksiä ei 
hyväksytä vaan pitäisi olla koko nimi. 
Tämä tuntui oudolta, koska Viestintä-
virasto oli Ficora, Ulkoministeriö oli 
Formin jne. Muutoksenhakuun en 
ryhtynyt käyttämään aikaa. 

Minun mielessäni Jääkäripatal-
joona 27 edustaa sellaista suoma-
laista mielenlaatua ja uskallusta, 
josta voimme olla ylpeitä ja joka 
on tavaramerkin arvoinen. Saatua-
ni valtakirjan yhdistykselle rekis-

teröitiin tavaramerkki JP27 (rek.
nro 228165/29.8.2003, etuoikeus 
5.11.2002).  Perinneyhdistyksen ta-
varamerkki JP27 on rekisteröity seu-
raaviin tavaramerkkiluokkiin:
– luokka 16: painotuotteet
– luokka 25: vaatteet, jalkineet ja 

päähineet 
– luokka 35: mainonta, liikkeenjohto 
– luokka 41: koulutus, ajanviete, ur-

heilu- ja kulttuuritoiminnot
– luokka 42: tieteelliset ja teknologiset 

palvelut ja niihin liittyvä tutkimus
Kyseisten tavaramerkkiluokkien 

määritelmä on laajempi kuin yllä 
esitetty. Tuolloin tausta-ajatus oli 
nettisivujen lisäksi se, ettei keisarilli-
sen Preussin kunniakkaan jääkäripa-
taljoona 27:n tunnusta ”JP27” saisi 
käyttää kuka tahansa ja miten sattuu. 
Ajatus oli myös, että perinneyhdis-

tykselle voisi saada tuloja erilaisin 
tuottein ja tuotteistetuin palveluin. 
Tämä kehitystyö jäi kesken. 

Rekisteröinnin myötä perinneyh-
distys voisi käyttää JP27 -tunnuksen 
perässä (R) kirjainta tavaramerkki-
rekisteröinnin osoittamiseksi – eli 
JP27®. Pitäkäämme yllä rohkeaa jää-
kärihenkeä ja laadukasta toimintaa! 

Tavaramerkin rekisteröinnin myötä 
saatiin viimein rekisteröityä JP27:n 
myös nettisivujen domain-nimeksi 
24.10.2006. Nettisivujen www.JP27.
fi kautta yhdistyksen jäsenet ja muut 
kiinnostuneet saavat tietoa jääkäri-
perinteestä ja jääkäriperinteeseen 
liittyvästä toiminnasta. 

TEKSTI: Anne Nikula
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Neuvostoliiton hyökätessä Suomen 
kimppuun  koko maailman katseet 
kääntyivät Suomeen ja sympatiat oli-
vat pienen kansakuntamme puolella, 
niin myös Unkarin.
– Maassa oltiin hyvin kiinnostuneita 

Suomen pärjäämisestä idästä tule-
vaa uhkaa kohtaan. Unkarilaiset 
ovat ajatelleet historian saatossa, 
että kansana heidän tärkeä tehtä-
vänsä on puolustaa Eurooppaa näi-
tä uhkia vastaan, ja Unkarin johto 
muutenkin oli huolissaan bolsevis-
min leviämisestä ja Neuvostoliiton 
aikeista, FT Gábor Richly Unkarin 
kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtaja 
toteaa. 
 Myötätunto maatamme kohtaan 

kasvoi niin suureksi, että unkarilaisia 
miehiä alkoi runsain määrin ilmoit-
tautua vapaaehtoisiksi taistelijoiksi 
Neuvostoliittoa vastaan suomalaisten 
rinnalle.
– Budapestin lähettilään raportin 

mukaan Budapestin Suomen lähe-
tystöön ilmoittautui noin 25 000 
ihmistä haluna lähteä Suomeen 
vapaaehtoiseksi. Välttämättä kaik-
ki eivät olleet ihan tosissaan, vaan 
tällä tavalla osoitettiin myötätuntoa 
ja kunnioitusta Suomea kohtaan, 
Richly toteaa.
Unkarin pääministeri Pál Teleki 

pyysi ensin vapaaehtoiskomppani-
oiden kokoajaksi 6.12.1939 Dénes 
Tömbölyä ja sitten 10.12. Miklós 
Kozma von Leveldiä. 
– Ainakin parituhatta ihmistä halusi 

vakavasti lähteä Suomeen tais-
telemaan ja niistä ensimmäinen 
erä 350 ihmistä pääsi Jugoslavian, 
Italian, Ranskan, Ison Britannian, 
Norjan ja Ruotsin kautta maahan.
Suurta joukkoa karsi myös se, että 

heidän joukostaan valittiin ainoas-
taan asepalveluksen suorittaneet 
25-35-vuotiaat. Miesten tuli olla 
myös naimattomia, heillä ei saanut 
olla rikosrekisteriä ja terveydentilan 

Unkarin heimokansan apu talvisodassa
Pataljoona ei ehtinyt rintamalle asti

Unkarin vapaaehtoiset

tuli olla moitteeton. Tosin ikärajasta 
ja naimattomuusehdosta jouduttiin 
hieman joustamaan. Innokkaimmat 
ja päättäväisimmät eivät kuiten-
kaan jääneet odottelemaan Unkarin 
valtion tarkistuksia, vaan aloittivat 
välittömästi matkan kohti Suomea, 
Richly kertoo.

Suomessa puolestaan perustettiin 
ulkomaalaisia vapaaehtoisia varten 
koulutusleirit ja unkarilaiset pääsivät 
Lapuan kansainväliseen koulutus-
leiriin. 

Värvätyn pataljoonan ja samalla 
valmennusleirin johtoon valittiin re-
servin yliluutnantti Kémerin mainetta 
niittäneen seikkailijan, joka oli saanut 
useita tuomioita ja jota Budapestin 
poliisikin tarkkaili.

– Kémeri oli jo vuosia aiheuttanut ka-
tulevottomuuksia käydessään tais-
teluja milloin sosiaalidemokraat-
teja ja milloin juutalaisia vastaan. 
Hän oli monilla tahoilla herättänyt 
närkästystä pyrkimällä väkisin joh-
totehtäviin kansallissosialistisessa 
puolueessa, uhkailemalla aseellisil-
la vallankaappauksilla ja jopa julis-
tamalla amiraali Horthyn kuningas 
Miklós I:ksi.

Lähtö Suomeen 

Helmikuun alussa 1940 vapaaeh-
toiskomppania oli valmiina lähtöön. 
Ennen lähtöä he vielä allekirjoittivat 
sopimuksen, jossa heillä oli samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin suo-

Unkarilaisten vapaaehtoisten ohimarssi Turun satamassa 2.5.1940. Edessä on  
kotiinlähtö. SA-kuva.
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Unkarilainen upseeri Turun satamassa. 
SA kuva.

malaisilla sotilailla. Matkaan lähdet-
tiin 7.2.1940.

 Se ei sujunut ongelmatta. Saksan 
läpi ei päässyt matkustamaan, joten 
tuli käyttää kiertoteitä. Lontoossa 
jatkokuljetukseen suunniteltu laiva 
oli uponnut. 
– Vapaaehtoiset olivat perillä Lapuan 

harjoitusleirillä 2.3.1940 hieman 
aiottua myöhempään matkalla 
sattuneiden viivästysten takia. 
Suomen päämaja oli perustanut 
tammikuussa leirejä myös Tornioon 
ja Kemiin. Leireillä oli tarkoitus 
antaa eri maista saapuneille va-
paaehtoisille tarpeelliset varusteet 
ja valmennus talviseen sodankäyn-
tiin. Unkarilaisia ei siis lähetetty 
suoraan rintamalle. 
Suomalainen sotilasjohto oli alusta 

alkaen hyvin tyytyväisiä kurinalai-
seen ja koulutettuun unkarilaispa-
taljoonaan, jonka varustetasokin oli 
korkeampi keskimääräistä. Suoma-
laiset olivat tietoisia sukulaisuudesta, 
joten välit unkarilaisiin muodostuivat 
sydämellisiksi. 
– Ennen kuin pataljoona pääsi tosi-

toimiin rintamalle, heidät yllätti-
kin 13.3. solmittu rauhansopimus. 
Unkarilaisten koulutusta kuitenkin 
jatkettiin ja samalla he tarjoutuivat 
olemaan käytettävissä muuhunkin 
kuin rintamapalvelukseen. Man-
nerheim, joka vieraili heidän luo-
naan, antoi tähän hyväksymisensä, 
Richly kertoo. 
Pataljoonalaiset lähetettiin huhti-

kuussa Lappeenrantaan. Lisäksi he 
osallistuivat erilaisiin raivaus- ja ra-
javartiotehtäviin.  Kuri pataljoonassa 
pysyi koko ajan moitteettomana. 
– He lähtivät maasta toukokuun lo-

pussa kenraaliluutnantti Enckellin 
hyvästellessä heidät Turun satamas-
sa. Samalla hän luovutti Kémerille 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
kunnan 1 luokan ritarimerkin ja kuu-
delletoista upseerille ritarimerkin. 
Paluumatkalla Saksa ei enää kieltä-

nyt kauttakulkua maansa kautta. He 
lähtivät laivalla Turun satamasta ja 
matkustivat Saksassa Stettinistä suoja-
tulla erikoisjunalla takaisin Unkariin. 
Matka oli huomattavasti lyhyempi, 
turvallisempi ja nopeampikulkuisem-
pi kuin tulomatka.

Hävittäjälentäjä Békássyn 
kohtalo 

Suomeen oli saapunut  muitakin 
unkarilaisia, lisäksi heitä asui entuu-
destaan Suomessa. Muista Unkarista 
tulleista mainittakoon  kaksi hävittä-
jälentäjä, luutnantti Mátyás Pirity ja 
vänrikki Vilmos Békássy. He saapui-
vat maahan Budapestin Suomen lähe-
tystön ja puolivuotisten saksalaisten 
lentoviisumien avulla. Miehet astui-
vat Lentorykmentti 2:n palvelukseen 
joulukuun kuudestoista päivä. 
– Békássyn kohtalona oli kadota 

Pohjanlahden yllä hänen tuodessa 
uusia Fiat G50 -hävittäjäkoneita 
tovereineen Ruotsista Suomeen. 
Békássy koneineen eksyi lumimyrs-
kyssä. Kone tippui mereen Békássy 
mukanaan. Hän oli tiettävästi ainut 
Suomessa sotatehtävissä henkensä 
menettänyt unkarilainen. 

– Pirity sen sijaan teki vielä useita 
lentoja talvisodan aikana. Toisen 
maailmansodan  jälkeen Unkarin 
viranomaiset laittoivat hänet tästä 
vastuuseen ja säikähtynyt  Pirity 
pakeni Australiaan. Mustelmissaan 
hän kuvaa hyvin tarkasti Suomi-
kokemuksiaan. 
Ainoa sodassa haavoittunut puo-

lestaan saattoi olla Géza Szepessy, 

joka puolestaan omien muistelmiensa 
mukaan matkusti neljän unkarilaisen 
ja kolmen saksalaisen vapaaehtoisen 
kanssa marraskuun lopulla 1939 Ber-
liinistä Suomeen. 
– Szepessyn muistelmien mukaan tä-

mä joukkio sai tehtäväkseen opettaa 
suomalaispioneereille Neuvosto-
miinojen purkamista. Neuvostoliit-
tolaiset yllättivät heidät Terijoella. 
Szepessy haavoittui jalkaan. Häntä 
hoidettiin Helsingissä helmikuuhun 
saakka. Sitten hän joutui palaamaan 
Berliiniin. Jatkosodassa hän taisteli 
jälleen Valkeasaaressa, eräässä sak-
salaisessa erikoisjoukossaan, Gábor 
Richly kertoo. 
Mannerheim 24.3.1940 antamassa 

päiväkäskyssään lausui: ”Veriheimo-
laisemme Tonavan lakeuksilta ovat 
myös kuulleet sotatorvemme kut-
sun, ja vuosituhannen takaa on taas 
madjaarin miekka kohotettu suoma-
laisen säilän rinnalle.” 

Hyväntekeväisyystempauksia ja 
kirkon apu

Unkari halusi tukea Suomea aseve-
liavun lisäksi myös rahallisesti. Talvi-
sodan aikana Unkarissa järjestettiinkin 
melkein joka päivä jokin tapahtuma, 
jonka tarkoituksena oli muun muassa 
kerätä rahaa Suomen Punaiselle Ris-
tille ja tällaisten tapahtumien järjeste-
lyissä unkarilaiset oli hyvin aktiivisia. 
Maanlaajuiset keräykset tuottivat 
yhteensä Suomelle lähes 460 000 
pengőtä, mikä vastaa nykyrahassa noin 
1 540 000 euroa. 

Lähteet

Gábor Richlyn haastattelu

Gábor Richly. Veli veljen puolesta – 
Unkari ja talvisota. Docendo. Jyväs-
kylä. 2015. 
Gábor Richly. Unkarilaiset lentäjät 
talvisodassa – luutnantti Mátyás Pi-
rityn muistelmia, teoksessa Finland 
Suomi 100: language, culture, history. 
Ed. Ulla Tuomarla – Iwona Piechnik 
– Bernadett Bíró. Jagiellonian Libra-
ry – University of Helsinki. Kraków-
Helsinki 2017. sivut 494–512.

TEKSTI: Tarja Lappalainen
KUVAT: SA kuva

Unkarin vapaaehtoiset
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Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n sääntömääräinen

Vuosikokous
pidetään sähköpostikokouksena lauantaina 20.3.2021

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n määräämät asiat sekä jäsenten 11.2.2021 mennessä
hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Sähköpostikokouksen aikataulu:
• Ilmoittautumiset sähköpostikokoukseen 15.3. mennessä
•  kokousmateriaali toimitetaan perjantaina 19.3. klo 18.00 mennessä
•  kokous alkaa lauantaina 20.3. klo 12.00. Tästä alkaa kommentointiaika
•  kommentointi päättyy sunnuntaina 21.3. klo 23.59
•  kommenttien pohjalta viimeistelty pöytäkirjaluonnos lähetetään hyväksyttäväksi  

tiistaina 23.3. klo 14.00 mennessä
•  korjaukset/ kommentit pöytäkirjaan keskiviikkona 24.3.

Ilmoittautumiset osallistumisesta sähköpostikokoukseen tulee lähettää sähköpostilla
parole@jp27.fi viimeistään maanantaina 15.3.2021.

Puhelin: 050 377 8845
Sähköpostilla: parole@jp27.fi

Helsingissä 11.2.2021
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry
Hallitus

Kutsu

Finnentagin virtuaalinen videotallenne

Videotallenne virtuaalisesta Finnentagista on katsottavissa perinneyhdistyksen nettisivuilta osoitteessa:
https://jp27.fi/jaakaripataljoona-27n-perinneyhdistys-ry/materiaalit/

Suora linkki Youtubessa olevaan videoon: https://youtu.be/Xq7iP1CFJWo
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Mikkelin jalkaväkimuseossa jäi mie-
leen suomalaisen jalkaväkirykmentin 
rakenteesta,että joukon vahvuuteen 
kuului yksi auto ja kaksi moottoripyö-
rää.  2 995 miehen varsinaisiin kulje-
tustarpeisiin oli 494 hevosta. Eikä ryk-
mentille välttämättä ainakaan molem-
pia moottoripyöriä löytynyt, sillä vain 
harvat rykmentit olivat täysvahvuisia. 
Tykistö oli hevosten suhteen vielä oma 
lukunsa, sillä tykkivaljakossa oli 4-8 
hevosta ja a-tarvikkeiden rahtaukseen 
tarvittiin lisää hevosvoimia. Eikä ihan 
vähän, sillä yksi kuorma sai painaa 
enintään 300 kiloa. Eli vaikkapa pat-
teriston tuliannos oli aika monta kärry- 
tai rekikuormaa.

Mutta emme olleet yksin hevosi-
nemme, sillä Saksan legendaarinen 
hyökkäys länteen keväällä 1940 oli 
sekin 80-prosenttisesti hevosvetoi-
nen. Eivät edes panssaridivisioonat 
selvinneet ilman hevosia. Ilmeisesti 
brittien siirtoarmeija oli pitemmälle 
motorisoitu, sillä Dunkerquen kuvissa 
ei hylätyn materiaalin joukossa näy 
sen enempää kärryjä kuin isännättö-
minä hortoilevia hevosia.

Suomessa sotaväen käyttöön otet-
tiin siviilistä talvi- ja jatkosodissa 
yhteensä 72 000 hevosta, joista kärsi 
sankarikuoleman talvisodassa 7200 
ja jatkosodassa 15000.

Hevonen siirtyi Suomen armeijas-
ta historiaan 1994, kun viimeisen 
luupäät myytiin huutokaupalla. Toki 
edelleen voi joskus päästä katsoman 
näytöstä, missä kanuuna 76 K 02 aje-
taan asemaan ja suoritetaan tulenava-
us.  Asialla ovat kuitenkin Niinisalon 
Ratsastajat, joka yhteistoiminnassa 
tykistökiltalaisten ja Tykistöprikaatin 

kanssa pitävät yllä hevosvetoisen 
kenttätykistön perinteitä.

Viime sodissa hevoset olivat sota-
väelle aivan välttämättömiä, sillä tal-
visodan alkaessa oli koko Suomessa 
vain noin 14500 kuorma-autoa. Li-
säksi hevonen edusti sellaista maasto-
liikkuvuutta, minkälaiseen maassa ei 
montaa moottoriajoneuvoa löytynyt. 
Kevättalvella 1965 RUK:n kurssilla 
117 me pioneerikomppanian op-
pilaat hiihtelimme Kattilaisten tien 
suunnan metsissä etsien kartan avulla 
hevosvetoisille kuormastoille kulku-
uria. Tosin silloin RUK:ssakin taisi 
hevosia olla enää ratsastuskäytössä.

Minulle antoi aivan uutta informaa-
tiota Viljo Sallisen kirja ”Risto-ruunan 
sotaretket”. Ei se kirjoitustyylissään 
yllä Nobel-tasolle. Mutta kirjoittaja 
tuntee hevoset ja myöskin sodan 
olosuhteet ja osaa kuvata loistavasti 
Risto-ruunan sotatien. Talvisodan 
ajan Risto veti rekeä, jossa on am-
muksia, kaatuneita tai soppatonkkia.  
Jatkosodassa vahvasta ja rauhallises-
ta ruunasta tehtiin tykinvetäjä. Sen 
paikka oli valjakossa ensimmäisenä 
vasemmalla. Ristolla on hyvä tuuri, 
sillä se sai ratsurikseen Mannen, 
mustalaismiehen, jolla olivat hevos-
hommat verissään. Hän osasi edessä 
vasemmalla puolella valjakossa ol-
leen hevosen selässä ohjata pakettia, 
jossa saattoi olla pitkänä letkana neljä 
hevosparia, tykin etuvaunu ja tykki.  
Ei ihan helppo arvioida, koska pitää 
ohjaksesta vetää, ettei jossain kym-
menen metriä taaempana tykin pyörä 
vierähdä ojaan.

Hevosmies saattoi kiintyä ajok-
kiinsa kuten parhaaseen aseveljeen.  

Muinaisen toimittajakollegani Sep-
po Kuusiston tarina lähes liikuttava. 
Kuusiston talon hevonen oli otettu 
sotaan monien lajitoveriensa tavoin. 
Kun sota loppui, pääsi hevonen kuten 
ajomiehensäkin siviiliin. Mies kui-
tenkin kaipasi aseveljeään niin, että 
hankki tietoonsa hevosen kotitalon 
ja matkusti katsomaan ajokkiaan. Ja 
kuinka ollakaan: talossa oli sopivan 
ikäinen tytär. Seurasi kirjeenvaihtoa ja 
sen tuloksena Sepon tulevat vanhem-
mat menivät naimisiin. Seppo taisi 
kirjoittaa tarinasta Uuteen Suomeen, 
mitä pitkään palveli.

Toinen kaverini kertoi kotitalonsa 
hevosen sotakokemuksista. Isännälle 
ilmoitettiin, että talon hevonen oli 
päässyt siviilin ja saapuisi junalla ko-
tiin. Isäntä meni asemalla ja kävi läpi 
saapuneet hevoset, mutta ei löytänyt 
ruunaansa. Hän sanoi kuljetusta hoi-
taneelle vääpelille, ettei tässä joukos-
sa ole hänen hevostaan. Samalla hän 
kuuli hevosen hörähdyksen ja meni 
katsomaan hörähtäjää. Se oli tunnis-
tanut isäntänsä äänen, mutta isäntä ei 
reissussa rähjääntynyttä ruunaansa.

Talossa oli tapana, että hevonen sai 
liikkua vapaasti pihapiirissä. Lähistöl-
lä sijaitsi Jämin ilmailukeskus. Aina 
kun sieltä kuului starttaavan lentoko-
neen ääni, se hakeutui räystään alle 
tai puun suojaan: ilmasuojaan meno 
oli mennyt veriin.

Suosittelen sotakirjojen suurku-
luttajille välipalaksi ”Risto-ruunan 
Sotaretkiä”. Se antaa ihan uuden nä-
kökulman rintamakuvauksiin.

Julkistettu aiemmin Suomen sotilas 
-lehdessä 2020

Kolumni • Jukka Knuuti

Hevonen sodassa
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Neuvostojoukot pääsivät  Sallan rin-
tamalla syvemmällä Suomeen kuin 
talvisodassa missään muualla. Ete-
neminen pysäytettiin Mäntyvaarassa, 
missä ratkaisutaistelu käytiin pari 
päivää ennen vuoden 1939 joulua.

Sallan tietä hyökkäsi Neuvostoliiton 
vahvennettu divisioona, yli 18 000 
sotilasta tankein, tykein ja pommiko-
nein. Vastassa oli aluksi vain vahven-
nettu Sallan pataljoona  (Er. P 17) noin 
1000 miestä, jotka olivat heikosti 
aseistettu ja varustettu. Suomalaisilla 
oli kuitenkin jotain, mitä viholliselta 
puuttui: paikallis- ja erätuntemusta, 
sillä pataljoona koostui lähinnä raja-
vartioston sekä Sallan, Kemijärven, 
Pelkosenniemen ja Savukosken kun-
tien erämaiden karaisemista miehistä. 
Lisäksi heitä kannusti korkea taistelu-
moraali kodin, uskonnon ja isänmaan 
puolustamiseksi ateistista sortovaltaa 
vastaan.

Kun pataljoona oli käynyt ylivoi-
maista vihollista vastaan itärajalta yli 
sadan kilometrin matkalla yhteensä 
17 päivän aikana 14 viivytystaistelua, 
luvattiin perin pohjin väsyneelle pa-
taljoonalle lepohetki. Luovutettuaan 
puolustusasemat Joutsijärvellä avuksi 
tulleelle kapteeni Granbergin patal-
joonalle, Sallan pataljoona komen-
tajanaan kapteeni A. O. Väänänen 
(kirjailija Uula Aapa) sai luvan 20.12. 
siirtyä ansaittuun lepoon Kemijärven 
Mäntyvaaran maastoon. Täällä selus-
tassa saatiin kuitenkin vihiä vihollisen 
olemassaolosta Mäntyvaaran laella jo 
heti samana päivänä.

Kapteeni Väänänen antoi klo 14 
jälkeen suullisen käskyn 1. ja 2. 
komppanialle hyökätä Mäntyvaa-
ralle ja tuhota siellä mahdollisesti 
oleva vihollinen. Komppaniat saivat 
klo 14,20 vastaansa ankaran koneki-
vääri- ja kivääritulen, lisäksi kranaa-
tinheittimet alkoivat tulittaa asemia. 
Hyökkäys pysähtyi. Väänänen antoi 

Itsenäisyytemme turvattiin Kemijärven
Mäntyvaarassa 20.12.1939
Talvisodan unohdetuin ratkaisutaistelu

Mäntyvaara

Mäntyvaarassa on Kemijärven reserviupseereiden ja aliupseereiden 1960 pystyt-
tämä muistomerkki. Kiveen on hakattu teksti: Tässä auttoi herra.

nyt taistelulähetilleen M. H. Liljalle 
(kirjailija Heikki Lounaja) tehtäväksi 
viedä lähempänä Kemijärveä oleval-
le 3. komppanian päällikölle käskyn 
hyökätä Mäntyvaaran pohjoisrinteen 
kautta vihollisen selustaan. 

3. komppania, joka koostui Kemi-
järven omista miehistä, pääsi vihol-
lisen selkään. Tällöin alkoi ankara lä-
hitaistelu, jossa vihollista kaatui kuin 
heinää. Vihollinen alkoi siirtää jouk-
kojaan apuun vaaran etelärinteeltä; 
tällöin 1. ja 2. komppania hyökkäys 
pääsi jatkumaan. Klo 17.30 viholli-
nen oli motitettu vaaran laelle noin 
hehtaarin alueelle. Väänänen kielsi 
nyt ampumasta käsituliaseilla, jottei 
vahingoitettaisi omia. Pimentyneessä 
illassa otettiin käyttöön käsikranaatit, 
pistimet ja puukot. Vihollisilla oli 
selässään reppu, joista heidät tunnis-
tettiin. Vaaran laen lähestyessä sieltä 
kuului ankara pamaus, tuli leimahti 
leirin keskellä. Jäljellä olevat vihol-
liset joutuivat pakokauhun valtaa, 
mutta heidät seivästettiin pistimillä tai 

surmattiin puukoilla. Eräskin kookas 
kemijärveläinen, joka puolusti koti-
kontujaan, heitti seivästämänsä vi-
hollisen olkansa yli ja karjaisi: ”Tästä 
ette läpi mene!”

Räjähdekuopasta löytyi esikunta 
hengettömänä, ja mm. rykmentin-
komentaja majuri Stepan Kazakov 
oli palanut kuoliaaksi. Mieleen tulee 
Psalmien kirja 106:18: ”Tuli leimahti 
leirin keskellä, liekki poltti juma-
lattomat.” Taistelu päättyi klo 18,15 
kestettyään neljä tuntia. 

Taistelussa kaatui 17 ja haavoittui 
29 suomalaista. 

Sotasaaliiksi 18 konekivääriä, 
350 kivääriä, automaatti-
kiväärejä

Väänäsen taistelukertomuksen mu-
kaan (sota-arkisto) työkomppania 
hautasi kaatuneita vihollisia Män-
tyvaaraan peräti 621. Vihollispa-
taljoonasta jäi Väänäsen mukaan 
henkiin vain yksi haavoittunut vanki. 
Sotasaalis: 18 konekivääriä, 5 kra-
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Kyösti Kallion puhe

Kolme päivää Mäntyvaaran 
taistelua aikaisemmin sun-
nuntaina 17.12. oli tasavallan 
presidentti Kyösti Kallio pitänyt 
suomalaisille sotilaille puheen, 
jossa todettiin mm. seuraavaa: 
”Ihastellen kohdistuvat koko 
maailman katseet teihin, jotka 
puolustaessanne maamme itse-
näisyyttä ylivoimaista hyökkää-
jää vastaan, samalla puolustatte 
kaikille sivistyskansoille kuulu-
via ihmisyyden ylevimpiä ar-
voja. Elämää johtava käsi antaa 
teille voimaa seisoa väkivaltaa 
vastaan ja voittaa silloinkin, kun 
vastasanne on valtava ylivoima.” 

Myös tasavallan presidentin 
puoliso Kaisa Kallio puhui radi-
ossa ja kehotti kansaa rukoile-
maan. Kautta Suomen rukoiltiin 
silloin suojelusta Suomelle.

Kartta Mäntyvaaran 
taistelusta.

Suomalaiset valmistautuvat taisteluun. 

naatinheitintä, 5 automaattikivääriä, 
30 pikakivääriä, 350 kivääriä, käsi-
kranaatteja, patruunoita, radio, pu-
helimia, kypäriä, kaasunaamareita, 
työaseita, ym. Sotasaalis tuli kipeään 
tarpeeseen suomalaisille.

Vangilta saatujen tietojen mukaan 
heidän valioluokan kärkipataljoo-
nansa tuli katkaista Mäntyvaarassa 
suomalaisten huoltotie ja edetä 
sitten Joutsijärven puolustuslinjan 
selustaan. Tällöin rykmentin valmi-
usasemissa olleet kaksi muuta patal-
joonaa hyökkäisivät välittömästi Ke-
mijärvelle, jossa pakkasesta kärsiville 
neuvostojoukoille olisi ollut hyvät 
majoitustilat sekä rautatie-, vesitie- ja 
maantieyhteydet länteen ja etelään. 
Tarkoituksena oli edetä nopeasti 
edelleen Rovaniemelle ja  Tornioon 
Ruotsin rajalle. Läpimurrolla oli 
samalla tarkoitus juhlistaa Stalinin 
60-vuotispäivää taistelua seuraavana 
päivänä 21.12., mitä varten sotilaat 
kantoivat mukanaan suurikokoista 
”Isä Aurinkoisen” kuvaa. 

Majuri Stepan Kazakov oli tullut 
rykmentistään tämän kärkipataljoo-
nan komentajaksi mainetta saadak-
seen. Stalin nimittikin hänet Neu-
vostoliiton sankariksi, vaikka hänen 
ruumiinsa jäi Mäntyvaaran joukko-
hautoihin. Neuvostojoukot pääsivät 

tällä rintamalla syvemmällä Suomeen 
kuin missään muualla, mikä oli ehkä 
perusteluna sankaruudelle.

Mäntyvaaran taistelu oli Sallan 
rintaman ratkaisutaistelu. Vihollinen 
oli torjuttu pari päivää aikaisemmin 
myös Pelkosenniemellä. Vihollinen 
vetäytyi myöhemmin Märkäjärvelle 
eli nykyisen Sallan tasalle.

Alun perin hyökkääjän tarkoi-
tuksena oli ollut katkaista Suomen 
maayhteys Ruotsiin tällä linjalla kol-
messa viikossa ja edetä pohjoisesta 
suomalaisten pääpuolustusasemien 
selustaan. Jos näin olisi käynyt, mm. 
Suomussalmen Raatteen myöhempää 
kuuluisaa taistelua ei olisi käyty, ja 
Suomi olisi voitu miehittää nopeasti. 

Kemijärven Reserviupseerikerho 
ja Reservialiupseeriyhdistys pystyt-
tivät Mäntyvaaraan vuonna 1960 

Mäntyvaara

muistomerkin, jossa lukee taistelun 
veteraanien toivomuksesta ”Tässä 
auttoi Herra”. 

TEKSTI: Aimo Lounaja, taistelu-
lähetin poika
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Suomalaiset suurvallan talvikouluttajina
kapteenien koulutusmatka Suur-Saksaan

Saksan asevoimille oli operaatio Bar-
barossan ensimmäinen talvi Venäjällä 
lähes katastrofi. Syksyn liejukauden 
jälkeen iski kaikella voimallaan anka-
rin talvi lähes kahteensataan vuoteen. 
Konkreettisesti jouduttiin toteamaan, 
että joukkoja ja kalustoa ei ollut 
riittävästi varustettu talviolosuhtei-
siin. Yksittäisen sotilaan varusteista 
moottoriajoneuvokaluston ja aseiden 
voiteluaineisiin, talvivarustukseen ja 
välineistöön mikään ei soveltunut 
Venäjän raakaan talveen. 

Varusteiden puutteen lisäksi puut-
tui talvisodankäynnin kannalta kaik-
kein keskeisin-koulutus. Joukkoja ei 
oltu etukäteen valmisteltu ja koulu-
tettu, ei selviytymiseen talvioloissa, 
eikä kaluston vaatimiin erikoistoi-
menpiteisiin.

Puute toki huomattiin syksyn ede-
tessä ja optimistisimpienkin huoma-
tessa, että sotaretki ei ole ohi talveen 
mennessä. Sitä yritettiin kiireessä 
paikata. Muun muassa Saksan asevoi-
missa talvi- ja vuoristosodankäynnin 
koulutukseen erikoistunut Heeres-
Hochgebirgsschule Fulpmes  järjesti 
itärintaman selustassa kahden viikon 
”pikakursseja” sadoillle ansioitu-
neille rintamajoukkojen upseereille 
ja aliupseereille talvisodankäynnin 
saloista. Jo tällöin koulu käytti omien 
kokeilujensa lisäksi muun muassa 
suomalaisia asiantuntijoita.

Tämäntyyppinen aseveljien kes-
keinen kouluttajatuki  ei seuraavana 
sotatalvena 1942–1943 ollut miten-
kään uutta kahden Panssaridivisi-
oonan kapteenien E. Salvénin ja K. 
Pöyhösen saadessa loppuvuodesta 
1942 komennuksen Saksaan, silloi-
sen Puolan kenraalikuvernementin 
alueelle tehtävänään toimia talvikou-
luttajina saksalaisessa sotakoulussa. 
Koulu oli Rembertowissa sijaitseva 
Feldunteroffizierschule der Schnel-

len Truppen (FUS).Tehtävän kesto oli 
1.2.1943–28.2.1943. 

Oppilaita niin Petsamosta kuin 
Pohjois-Afrikasta 

”Feldunteroffizierschule der Schnel-
len Truppen” oli suoraan OKW:ssä 
olevan keveiden joukkojen kenraalin 
(General der Schnellen Truppen) alai-
nen aliupseerikoulu.  

Koulun tehtävänä oli kouluttaa noin 
kolme kuukautta kestävillä kursseilla 
rintamalla kunnostautuneista, osin 
jo aliupseerin tehtävissä palvelevista 
kykenevistä mutta vielä kouluttamat-
tomista miehistä pystyviä aliupseerei-
ta ryhmän tai vastaavan johtajaksi.

Oppilaskirjo oli taustakokemuk-
seltaan laaja oppilaiden tullessa 
divisioonakohtaisten valintakiintiöi-
den mukaan kaikilta rintamanosilta 
Afrikasta Petsamoon.  

Opettajakunnan vahvuus oli 35-40 
upseeria ja 40–50 aliupseeria kou-
luttajina ja noin 100 henkeä tukiteh-
tävissä. Kurssien oppilasmäärä oli 
noin 1200. 

Havainnoitsijoiden mukaan koulu 
teki erittäin hyvää ja intensiivistä työ-
tä, opettajat vaikuttivat poikkeuksetta 
erittäin päteviltä, oppilasaines antoi 
erittäin hyvän ja reippaan vaikutuk-
sen. Työinto ja innostus tulivat selvästi 
esille. 

Komennuksen alkuperäisenä ta-
voitteena oli ollut toimia talvisota-
ohjaajina. Saapumisaikana talvi oli 
kuitenkin jo ohitse ja lunta ei ollut 
missään. Koulun johtajan kanssa 
käydyssä neuvottelussa hän toivoi 
komennuskunnan lumen puutteesta 
huolimatta selostavan teoreettisesti 
talvisotakokemuksemme. 

Kapteeni Erik Salvèn, raportin kirjoittaja, jatkosodan alussa pitkäaikainen kenraali 
Laguksen adjutantti ja suurhyökkäyksen aikana Panssaridivisioonan tiedustelutoi-
miston päällikkö. Saksankielen taitonsa takia otti osaa useisiin aseveljen koulutus-
tapahtumiin Suomessa ja Saksassa muun muassa Rembertowissa. Kuvassa kesäl-
lä 1943 Äänislinnassa Marskin, kenraali Walldenin ja panssariprikaatin komentajan 
evl Björkmanin oppaana.

Talvisotakoulutus saksalaisille
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Suomalaiset valmistelivat seuraavan 
koulutusohjelman:
1.Suojautuminen pakkasta vastaan, 
2.Lääkintähuolto talvioloissa, erityi-
sesti paleltuneiden hoito. 

3.Muonitus talviolosuhteissa. 
4. Aseiden hoito talvella. 
5. Ulkomajoitus.
6. Suunnistaminen. 
7. Suuntaryhmän toiminta.

Suurin osa aiheita oli käytävä läpi 
yksinomaan luentojen ja oppitun-
tien muodossa komppanioittain ja 
erikseen kouluttajille pidettävissä 
tilaisuuksissa. Ulkomajoitus- ja suun-
nistamisharjoituksia voitiin kuitenkin 
pitää.

Talvikoulutus käytiin läpi yllä ole-
van ohjelman mukaan noin kahden 
viikon ”intensiivijaksona”. Sen koke-
musten perusteella suuresti arvostet-
tuja suomalaisia pyydettiin koulun 
johdon taholta seuraamaan myös 
koulussa toimeenpantavaa metsä-
taisteluharjoitusta. Komennuskunta 
kävi seuratun harjoituksen perusteella 
pitkän keskustelun koulun johtajan 

kanssa näkemästään ja perusteli 
seikkaperäisesti suomalaisten toimin-
tatapoja ja niiden paremmuutta. Kes-
kustelun jälkeen päätettiin koulussa 
panna toimeen metsätaistelujakso, 
jossa heitä pyydettiin toimimaan 
kouluttajina. 

Upseerikoulutuksen yhteydessä toi-
meenpantiin kolme karttaharjoitusta 
metsätaistelusta ja talvisodasta. Kou-
lun johtajan pyynnöstä suomalaiset 
osallistuivat kaikkiin neuvonantajina. 

Jo teoriavaiheessa kävi ilmi, että 
saksalaiset eivät olleet edes teoriassa 
perillä suojautumiskeinoista pakkas-
ta vastaan. Alkaen saappaiden koon 
suurentamisesta ja niiden rasvaamat-
ta jättämisestä talvioloissa, liikkeen 
ja lämpimien juomien merkitykses-
tä lämmön ylläpitoon ja päättyen 
klassilliseen virheeseen paleltumien 
hieromisesta lumella kaikki tyypilliset 
suomalaiset selviytymiskeinot olivat 
outoja. Sitävastoin esimerkiksi var-
tiomiehille oli keksitty mitä ihmeel-
lisempiä laitteita ja asusteita lämpi-
mänä pysymiseen. Aseiden hoidossa 
esimerkiksi rasvan poisto ja Suomessa 
silloin suositeltu värttinäöljyn käyttö 
olivat vieraita. Nämä olivat johtaneet 
saksalaisten oman kertoman mukaan 
talven 1941-42 suuriin tappioihin pa-
leltuneina (keskusteluissa oli mainittu 
lukema 200 000) ja aseiden laajamit-
taiseen toimimattomuuteen.

Suomalainen sotilasteltta herätti 
kateutta saksalaisissa

Suomalaisten kenttämajoitusperiaat-
teiden esittely herätti kehuja ja ih-
mettelyä, miksi heillä ei ollut keksitty 
ottaa sellaisia käyttöön. ”Perussak-
salainen” kenttämajoite oli jokaisen 
miehen omistama ”Zeltbahn”, josta 
nappikiinnityksellä yhdistelemällä 
4, 8 tai 16 telttakangasta, saadaan ai-
kaan lämmittämätön teltta. Jokainen 
talvioloissa jäistä kangasta käsitellyt 
ymmärtää vaikeudet kankaita yhteen 
napitettaessa ja irroitettaessa. Suo-
malainen miehistöteltta ei kuulunut 
mukaan otettuun materiaaliin mutta 
esiteltiin toki teoriassa kateellisille 

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Saksalaisessa ohjesäännössä opetettiin sekä oikea että väärä menettelytapa.

Metsätaistelukoulutukseen tarvitaan 
luonnollisesti metsää, mutta onko 
talvikoulutuksessa lumi välttämätön 
-saksalaista talvikoulutusta (kuvan läh-
de ei ole varmuudella Rembertowista, 
aihe kylläkin)?

Talvisotakoulutus saksalaisille
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Jatkuu edelliseltä sivulta.

aseveljille. Esimerkkirakenteena to-
teutettiin saksalaisista kankaista 8 
miehen teltta ja rakennettiin siihen 
tilapäisvälineillä pellistä ja kivistä 
lämmityslaite. 

Majoittuminen tilapäisvälinein 
havulaavuja ja havumajoja rakenta-
malla ja rakovalkean teko törmäsivät 
ensimmäiseksi ongelmaan: Havujen 
ja risujen otto ja puiden kaato met-
sistä oli ankarasti kielletty. Loppujen 
lopuksi saatu erityislupakaan mini-
mimateriaalilla tehtyihin esimerkki-
rakenteisiin ei johtanut kovin paljon 
eteenpäin.  Syynä siihen puolestaan 
olivat työkalut ja niiden käyttötaito 
tai pikemminkin sen puute. 

Saksalaisella sotilaalla ei ollut 
puukkoa ja tyypillisesti tylsä kiväärin 
pistin ei ollut kovinkaan hyvä työkalu 
puutöissä. Paikallinen kirves oli (ja 

on vieläkin...) leveäteräinen, ohut 
ja suoravartinen, joten sen käyttö 
puiden kaatamiseen ja halkomiseen 
ei ollut kovinkaan tehokasta, lisäksi 
käyttökokemus oli vähäistä. 

Suunnistusta opetettiin ensin teori-
assa ja maastossa niin sanotun ”Ge-
ländebesprechungin” muodossa. Sitä 
seurasivat käytännön harjoitukset.  
Suunnistaminen oli lähes täysin outoa 
saksalaisille (muun muassa FUS’in 
kursseilla sitä ei tätä ennen ollut ope-
tettu). Saksalainen kompassi oli tark-
kuudeltan heikohko, noin 50 piirua ja 
hankala käyttää neulan ollessa ilman 
nestehidastusta.. Suomalainen mars-
sikompassi herätti ansaittua ihailua 
saksalaisten upseerien ihmetellessä, 
miksi tällaista laitetta ole huomattu 
ottaa käyttöön heilläkin. 

Käytännön harjoituksiin siirryttäes-
sä osoittautuivat saksalaiset huonoiksi 
suunnistajiksi. Erityisesti metsään 

jouduttaessa suunnan ja etäisyyden 
arviointikyky oli lähes olematon, 
helponkin maalin (esim risteys) löy-
täminen 2–3 kilometrin matkalla oli 
lähes mahdotonta virheen ollessa 
helposti jopa 700-800 m. Tämä johtui 
osaksi saksalaisten täydellisestä tottu-
mattomuudesta tiettömässä metsässä 
liikkumiseen ja sen aiheuttamasta 
epävarmuuden tunteesta. Joukko-
jen tasolla suunnistusta harjoiteltiin 
kouluttamalla suuntaryhmän käyttö 
ja suomalainen toimintatapa met-
sämaastossa.. Pienen harjoittelun 
perusteella suuntaryhmäkokoon-
panoa käyttäen suunnistustaitokin 
parani merkittävästi johtuen osin 
tehtävien jakamisesta ryhmän sisällä. 
Saksalaisten kertoman mukaan juuri 
puutteellinen suunnistustaito aiheut-
ti metsämaaston välttämisen, koska 
suunnan ylläpitäminen ja erityisesti 
sen muutokset ryhmittyneenä liikut-

 ”Zeltbahn” Saksalaisen sotilaan neliömäinen (lähes) vedenpitävä monikäyttöinen telttakangas. Kuvassa on vain joitain  
esimerkkejä sen monikäyttöisyydestä sadetakkina, sadesuojana ja yhdistelemällä erikokoisina kokonaisuuksina majoitteena. 
Näiden lisäksi sitä voitiin käyttää muun muassa paareina tai kelluntaponttoonina vesistön ylityksessä. Talvimajoitukseen läm-
mittämätön. Tähän suomalaiset rakensivat malliksi ”tilapäistulisijan” saksalaisten kadehtiessa suomalaista telttaa- miksi tätä ei 
ole meillä keksitty!

Talvisotakoulutus saksalaisille
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taessa olivat hankalia ja tekivät tais-
teluryhmityksen säilyttämisen metsä-
maastossa edetessä erittäin vaikeaksi. 

Harjoittelu tuotti komennuskun-
nan mielestä yllättävänkin nopeasti 
tuloksia. Jo noin kaksiviikkoisen kou-
lutusjakson lopussa suunnistusharjoi-
tuksissa ja partiokohtaisissa haastavis-
sakin kilpailuissa päivällä ja pimeällä 
tulokset paranivat merkittävästi sekä 
koulun upseereilla että oppilailla. 

Ohjelmaan suomalainen 
Metsätaistelutapa

Suomalaiskomennuskunta seurasi 
yhden metsätaisteluharjoituksen 
komppanian puolustuksesta. Ha-
vainnot olivat suorastaan tyrmääviä. 
Kaikki konetuliaseet olivat eturinne-
asemassa ja ampuivat rintamatulta. 
Välirajoiksi määrättiin aina jokin tie 
tai metsäura, joka käytännössä jäi 
varmistamatta. Ampuma-alan raiva-
us selostettiin tapahtuvaksi  (huom, 
raivata ei tietenkään saanut, koska 
metsän vahingoittaminen oli kiellet-
ty) siten, että avattiin n. 2–3 m leveä 
metsälinja. Yksittäiset miehet valitsi-
vat tuliasemansa joko tieltä tai 1–2 m 
tiestä metsään puun EDESTÄ.  

Kysyttäessä selostettiin, että ko. toi-
minta oli täysin annettujen ohjeiden 
mukainen. Metsässä ei ollut ampu-
ma-alaa joten ainoa mahdollisuus oli 
ampua joko tieltä tai tien välittömästä 
tuntumasta.

Harjoituksen jälkeen käytiin kou-
lun johtajan kanssa pitkähkö keskus-
telu suomalaisen metsätaistelutaktii-
kan pääpiirteistä puolustuksessa ja 
hyökkäyksessä ja selvitettiin sen edut 
saksalaiseen metodiikkaan nähden. 
Siinä saatiin koulun johto vakuutettua 
niin, että koulutusohjelmaa muutet-
tiin. Ohjelmaan lisättiin metsätaiste-
luharjoitus. 

 Aiheina olivat tyypillisesti muun 
muassa asemien valinta, ampuma-
sektorit, raskaiden aseiden sijoitus 
ja käyttö (konekiväärit, heittimet, 
pst-aseet), ampuma-alan raivaus, 
linnoittaminen, naamiointi ja joukon 
johtaminen puolustuksessa. Hyök-
käyksessä esiteltiin muun muassa 
ryhmän ja joukkueen eteneminen, 
suojautuminen, yhteydenpito, suu-

nistaminen, asemaan meno liikkeestä 
ja yksittäistaistelu ryhmän puitteissa. 
Taisteluetuvartion toiminta muodosti 
oman aiheensa.

Nykykoulutukseen ehkä vähem-
män kuuluvia erikoisuuksia olivat 
esimerkiksi puuhun kiipeäminen 
pylväskenkiä käyttäen, tähystyslavan 
rakentaminen ja ampumalavalle sijoi-
tettavat tuliasemat. Kaikkien aiheiden 
toteuttamisen johtavana periaatteena 
oli laatia esimerkit sekä väärin, että 
oikein toteutetusta toimenpiteestä, 
oli se sitten aseman valinta, linnoit-
taminen, ampumasektorin raivaus tai 
liikkeen toteutus.

Toimeenpantu esitys oli menestys. 
Koulun johtaja ilmaisi keskustelussa 
mielipiteenään, että vasta nyt hän 
käsitti, kuinka metsätaistelua oli 

Toinen kouluttajista, kapteeni Kauko 
Pöyhönen. Kuvassa majuri Schwar-
zen ja ylil Pratsch’in kanssa Zilonkassa 
Rembertowin lähellä. Todennäköisesti 
5.K:n (Radfahrschwadron) harjoitus-
ta valmistellaan Pöyhösen ihaillessa 
saksalaista polkupyörää. Pöyhönen  
juuri kapteeniksi ylennettynä, palveli 
jatkosodan JP 3:ssa komppanianpääl-
likkönä ja adjutanttina, oli valmistunut 
kadettikurssilta juuri ennen talvisotaa 
ja jatkoi sodan päätyttyä sotilasuraa, 
kapteenikurssi 1946, SKK 49-51 yleten 
Puolustusvoimissa kenraaliluutnantik-
si. Saksankielen taitoisena toimi 1943-
44 kouluttajana talvitaistelukursseilla 
saksassa muuallakin kuin Remberto-
wissa. 

käytävä. Upseerien osalta tuli esille, 
että puolustusta ei ylipäätänsä oltu 
harjoiteltu rauhan aikana. Painopiste 
oli hyökkäyksessä puolustustaistelun 
periaatteiden läpikäynnin ollessa ai-
van ylimalkaisella tasolla.

Yksittäinen sotilas ei tee mitään 
oma-aloitteisesti

Oliko ”pikaoppi” metsätaistelusta 
sitten mennyt perille?  Kertomukses-
sa seuraa harjoituksessa nähdyn ja 
koetun perusteella pitkähkö arvio, 
joka sisältää, ei niinkään palautteen 
annetun koulutuksen toteumasta 
vaan jopa viiltävän realistisen arvion 
saksalaisten kyvyistä metsätaistelussa 
ja tyypillisimmistä toimintatavoista 
virheineen. 

Saksalainen on täysin tottumaton 
metsämaastoon. Maaston arvoste-
lukyky puuttuu. Yksittäisen sotilaan 
silmä ei löydä sopivia maastonkohtia 
ja hän karttaa asemaan menoa esim. 
puun taakse tai sen alle. Samoin 
miehet pyrkivät mahdollisimman lä-
helle vierustoveriaan. Huomattavaa 

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Johtajat rinnakkain. Koulun johtaja 
everstiluutnantti von Seele ja ko-
mennuskunnan johtaja kapteeni Sal-
vèn. Kertomuksesta päätellen luotto 
suomalaisiin ja heidän kykyihinsä oli 
vahva.

Talvisotakoulutus saksalaisille
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Jatkuu edelliseltä sivulta. 

oli kaikissa tilanteissa äänettömän 
liikkumisen vaikeus. Naapureilta 
tiedusteltiin jatkuvasti äänekkäästi, 
missä he olivat, tai keskusteltiin muita 
asioita kovalla äänellä. Tämä johtui 
suomalaisten käsityksen mukaan 
siitä, että sillä pyrittiin osin karkoit-
tamaan oudoissa oloissa syntynyttä 
turvattomuuden tunetta.

Saksalainen on täysin kaavojen 
kangistama. Harkinta maaston ja ti-
lanteen mukaan on täysin outoa. Kun 
esimerkiksi metsätaisteluesityksessä 
oli 6 miestä ja konekivääri taistelue-
tuvartiossa, se sijoitettiin aina samoin, 
koska malliesityksessäkin oli näin. 
Samoin esim. sellaisten ohjeiden an-
taminen, kuten 6-8 miestä noin 20-30 
metrin etäisyydellä, on täysin vieras 
saksalaiselle luonteelle. Ohjeen pitää 
olla esimerkiksi 7 miestä 25 metrin 
etäisyydelle. Eikä siitä voi poiketa! 
Silloin ohje on selvä ja käskettävä 
tietää täsmälleen, miten toimia. 

Saksalaiselta sotilaalta ei ylipää-
tänsäkään vaadita, että hän oivaltaisi 
jonkun toimenpiteen tarkoituksen-
mukaisuuden, vaan vaaditaan, että 
hän toimii täsmälleen annettujen 
ohjeiden tai varta vasten annetun 
käskyn mukaan. Yksittäinen mies ei 
ilman käskyä ryhdy omatoimisesti 
mihinkään.

Etuvartio-, varmistuslinja- ja partio-
toimintaharjoitusissa pisti silmään eri-

tyisesti alijohtajien hitaus ja neuvotto-
muus. Aiemman opetuksen mukaan 
joukkueen siirtyessä etuvartioon noin 
kahden kilometrin päähän komppani-
an päällikkö käski yksityiskohtaisesti 
kartalta esimerkiksi konekiväärien 
sijoituksen. Ellei tätä tapahtunut, 
jäi joukkueen johtajien toiminta 
hyvin epävarmaksi ja hapuilevaksi. 
Yksittäinen konekivääriampuja ei 
mennyt asemaan, ennenkuin ryhmän 
johtaja osoitti hänelle tarkan paikan. 
Sillä aikaa muu ryhmä odotti koossa 
suoja-asemassa, kunnes ryhmänjoh-
taja näytti kullekin paikkansa. Tällä 
menetelmällä ryhmän asemaan meno 
saattoi kestää 1–1,5 tuntia!

Hyökkäysharjoituksessa saksalaiset 
käyttivät levitettyä etenemismuotoa 
(kuva). Saatuaan kosketuksen, joukko 
jäi paikalleen ja tiedusteli kahdella 
partiolla viholisen ryhmityksen leve-
yden. Vasta sen selvittyä hyökättiin 
yleensä kaksipuolisesti saarrostaen 
tiedustelupartioiden toimiessa op-
paina. Näin meneteltiin silloinkin, 
kun vastarinta oli ilmeisen heikko. 
Syyksi tähän ilmoitettiin, että vastassa 
voi olla vahvakin vihollinen, joten 
tiedustelu tuli AINA suorittaa.

Saksalaisten kertoman mukaan ete-
neminen metsämaastossa tuotti heille 
suuria vaikeuksia. Mikäli käytettiin 
leveää ryhmitysmuotoa, niin joukon 
koossa pitäminen oli vaikeaa miesten 
ja ryhmien kadottaessa kosketuksen 
toisiinsa. Kapeassa muodossa taas 

ryhmittyminen ja levittäytyminen vei 
kohtuttoman paljon aikaa. Edettäessä 
sullouduttiin helposti ja joukolla oli 
taipumus keskittyä aukealle, jossa 
yhteyden pito oli helpompaa. Ylei-
sesti mitään ei tehty oma-aloitteisesti, 
miehet odottivat ryhmänjohtajan 
käskyä ja ryhmänjohtajat puolestaan 
joukkueen johtajan käskyä.

Ei niin huonoa, ettei jotain 
hyvääkin   

Metsätaisteluharjoituksissa seuraajat 
saivat samankaltaisen vaikutelman 
kuin suunnistuskoulutuksessakin. 
Virheiden lista väheni harjoitusten 
jatkuessa. Hyökkäysharjoituksissa 
yksittäiset miehet ja ryhmät osoittivat 
voimakasta ja määrätietoista eteen-
päinpyrkimisen henkeä ja yritystä 
verrattuna puolustusharjoitusten ha-
puiluun. Vika ei siten niinkään ollut 
henkilöstössä. Yrittämistä ei suinkaan 
puuttunut, aihe ja metsäympäristö 
vain olivat avomaan miehille kovin 
outoja. Suomalaisten oman arvion 
mukaan tuntui kuitenkin siltä, että 
noudatetulla metsätaistelutaktiikalla 
tappiot nousisivat varsin suureksi.

Samoin kertomuksessa todettiin 
saksalaisten pedanttisesta määrä-
etäisyyksien ja tarkkojen paikkojen 
noudattamisesta sekä vain johtajien 
käskyyn perustuvasta lähes koneelli-
sesta toiminnasta, että se todennäköi-
sesti johtaisi aukeamaastossa erittäin 
hyvään lopputulokseen. Tämä sitten 
käytännöstä pystyttiinkin toteamaan 
komennuksen jatkossa nähtyjä jouk-
kojen harjoituksia ja taistelunäytöksiä 
seurattaessa.

Ja komennus jatkuu..  

Suomalaiskapteenit Salven ja Pöyhö-
nen olivat mitä ilmeisimmin saavut-
taneet toiminnallaan ja neuvoillaan 
koulun johdon varauksettoman luot-
tamuksen. 
 
Pääasialliset lähteet:
Kapteeni E Salvenin laatima matka-
kertomuskomenuksesta Saksaan 
1.2.–19.3.1943
Kapteeni E Salvenin valokuva- ja 
asiakirjakokoelma
Molemmat Panssarimuseon hallussa

Talvisotakoulutus saksalaisille

Yksittäinen konekivääriampuja ei mennyt asemaan, ennen kuin ryhmänjohtaja 
osoitti hänelle tarkan paikan. Ase on MG 42, jota pidettiin toisen maailmansodan 
parhaana konekiväärinä.  Muu ryhmä odotteli suoja-asemassa, että ryhmänjohta-
ja tulee osoittamaan heille asemat.
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Majurit Matkalla  II
Narvikissa taisteli saksalaisiavastaan  brittejä, ranskalaisia puolalaisia  
sekä muukalaislegioona

Matkalla Narvikiin meidät pysäytti 
“Narvik 1940” muistokyltti. Paikalla 
selvisi, että Ympäri Narvikia (vajaan 
100 km säteellä) on puolentusinaa 
muistomerkkiä Narvikin taistelusta 
huhti-kesäkuussa 1940, jolloin Nor-
jan kohtaloa ratkaistiin. Tässä kohtaa 
molemmat tunnustivat, että vaikka 
tiesimme tuolla seuduilla käydyis-
tä taisteluista jotain, niin tietomme 
olivat pahasti vajavaiset. Seuraavat 
päivät toisivat muutoksen tähän!

Nämä muistomerkit oli toteutettu 
erittäin hyvin ja samalla konseptilla. 
Paikalla olevissa infotauluissa oli 
usealla kielellä lyhyet kuvaukset, 
muutama niihin liittyvä valokuva, 
sekä karttapohja. Näin satunnainen 
ohikulkija saa kompaktissa paketissa 
tiiviin mutta informatiivisen käsityk-
sen siitä, mistä oli kyse. 

Narvikissa on muutamien muisto-
merkkien lisäksi aihetta käsittelevä, 
hyvin toteutettu sotamuseo. Saksalai-
set olivat 1940  jo saaneet haltuunsa 
Etelä-Norjan, mutta tilanne oli vielä 
avoin pohjoisessa, minne kuningas-
kin oli paennut. Liittoutuneet saa-
puivat omien intressiensä (Kiirunan 
rautamalmivarat) vuoksi apuun. 
Parin kuukauden taistelujen jäljiltä 
Narvikin edustalla lepää 64 alusta 
hyisessä merihaudassa, 86 lentoko-
netta tuhoutui ja noin 8500 sotilasta 
sai surmansa. Mistään pikkurähinästä 
ei siis ollut kyse! Liittoutuneet (brit-
tejä, puolalaisia, sekä Ranskasta mm. 
muukalaislegioona) olivat lopussa 
lähellä voittoa ja olivat jo vallanneet 
Narvikin saksalaisilta takaisin. Sa-
maan aikaan heikko sotamenestys 
Ranskassa sai kuitenkin sodanjohdon 
vetämään joukot pois ja norjalaiset 
jäivät yksin. Kuningas pakeni Eng-
lantiin ja Saksa sai haltuunsa loputkin 
Norjasta. Suurimmillaan Norjassa oli 
n.450.000 saksalaista sotilasta.

Adolfin kanuuna Trondenesissa. 406 mm:n kanuuna oli saksalaisten rakentamaa 
Atlantinvallia. Tykit oli  suunniteltu taistelulaiva Bismarkin seuraajaksi suunnitel-
tuun H-luokan taistelulaivaan, joka ei kuitenkaan rakennettu. Tykin kranaatin pai-
no oli 600 kiloa. Tykin pisin kantama oli 53 kilometriä.

406 millin rannikkotykin 
kantama oli 53 kilometriä

Päivän ensimmäinen kohde oli sak-
salaisten sotilaiden hautausmaa.  Vii-
meisen leposijansa oli saanut moni 
taistelija. Narvikin pohjoispuoleisen 
vuonon perukalla on saksalaisen 
hävittäjä Georg Thielen hylky. Laiva 
ajettiin rantaan sen ollessa uppoa-
misvaarassa. Näin n.2.500 henkeä 
säilyi muihin taistelutoimiin. Hylky 
lepää kyljellään rannassa mutta aivan 
lähelle ei pääse voimalarakennuksen 
ja vuorelta syöksyvän vesivirran takia. 
Näissä jylhissä maisemissa lepää 
kymmenittäin laivanhylkyjä. 

Seuraava kohde oli suositus ys-
tävältä ja tykkimiehelle pakollinen 
kohde. Teki se kyllä vaikutuksen 
pioneerimme myös! Adolfin kanuu-
na oli saksalaisten suurin (406 mm) 
sodanaikainen rannikkotykki. Erikois-
ammuksella pisin kantama oli 53km. 
Kaikkiaan näitä tykkejä valmistettiin 
12 kappaletta, joista seitsemän sijoi-
tettiin Norjaan ja  neljä Ranskaan.  
Nämä Trondenesissa sijaitsevat neljä 
ovat ainoat säilyneet, joista tämä 
yksi on museoitu ja periaatteessa 
toimintakunnossa. Alun perin tykit 

oli tarkoitettu suunniteltu H-luokan 
taistelulaivoihin, joita ei koskaan 
rakennettu. Tykit toimivat osana Hit-
lerin Atlantin-valli ketjua ja suojasivat 
Narvikin tärkeää sotasatamaa. 

Kohteesta kiinnostuneille tiedoksi, 
että paikka on varuskunta-alueella ja 
vierailua varten pitää ilmoittautua vä-
hintään 24 tuntia etukäteen. Valoku-
vaus alueella oli sallittu tiukasti vain 
museoalueella ja tätä oli valvomassa 
koko ajan kaksi sotilaspoliisia.  Illaksi 
pääsimme  Lofooteille.

Tykkiasemia löytyi tykit vain 
puuttuivat 

Vihdoin Lofooteilla! Saariryhmän 
pääkaupungissa Svolværissa sijait-
seva pieni, mutta tavarantäyteinen 
sotamuseo tarjosi hyvän aloituksen 
päivälle. Museossa oli vaikuttava ko-
koelma erilaisia univormuja ja muuta 
pienesineistöä. Erityisen vaikutuksen 
tekivät natsiaiheiset joulukoristeet. 
Esillepanossa ja monikielisyydessä 
olisi ollut paljon parantamisen varaa 
mutta asian pelasti se, että tavaroi-
den ympärille oli kirjoitettu erittäin 
mielenkiintoisia tosikertomuksia. 

Majurit matkalla II

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Näihin tutustumalla syntyi täydentä-
vää kuvaa Pohjois-Norjassa käydyistä 
taisteluista ja Lofoottien merkityksestä 
niissä.

Saariryhmä oli sangen keskeinen 
monessakin mielenkiintoisessa ta-
pahtumassa ja kuten myöhempinä 
päivinä huomasimme, oli pieniä so-
tamuistomerkkejä siellä täällä.

Saarelle oli sijoitettuna kymmeniä 
rannikkopuolustus ja -tykistöasemia. 
Otimme eräästä karttakuvasta itselle 
kännykkäkuvan ja päätimme lähteä 
tutustumaan muutamiin niistä pää-
kaupungin liepeillä ja keskustassa. 
Mitään tykkejä ei niissä enää ollut 
edes muistomerkkinä mutta rakentei-
ta ja bunkkereita löytyi kyllä 

Lofooteilta puuttuvat hyttyset teke-
vät vierailusta myös siltä osin miel-
lyttävän.

Olimme päättäneet suunnata pa-
luureittimme Kiirunan kautta. Ruot-
sin rajan tuntumasta löytyi vielä 
viimeinen Narvikin taisteluun liittyvä 
muistomerkki.

Porjuksen kylästä 7 km päässä 
sijaitsevalta pikkutieltä löytyy kes-
keltä suota 2 km kävelyn jälkeen 
brittiläisen pommikone Lancasterin, 
“Easy Elsien” jäännökset. Tämä kone 
osallistui lokakuun 1944 lopussa yri-
tykseen upottaa taistelulaiva Tirpitz. 
Skotlannista lähtenyt 36 koneen lai-
vue sai vastaansa ankaraa ilmatorjun-
taa ja Easy Elsie sai osumia kahden 
moottorin vaurioituessa. Koska lento 
takaisin Pohjanmeren yli ei ollut 
mahdollista, teki kapteeni päätöksen 

ja suuntasi Ruotsiin. Pakkolasku on-
nistui ja miehistö pääsi myöhemmin 
palaamaan takaisin kotimaahansa 
jatkamaan taisteluja. 

Bodenissa maanalainen 
kaupunki 25 000 sotilaalle

Heräsimme aurinkoiseen aamuun 
Bodenin tykistön ampuma-alueen 
kupeesta, järven rannalta. Kohteem-
me oli Bodenin linnoitus. Boden oli 
vuoteen 1997 asti ulkomaalaisilta 
kielletty kaupunki. Ympärillä oleville 
tuntureille on rakennettu 5 linnoi-
tusta 1900 luvun alussa Venäjän/

Harvinaisia natsiaiheisia joulukoristeita 
Svolværin sotamuseossa.

Brittiläisen Lancaster-pommikoneen 
Easy Elsien hylky ruotsalaisessa suo-
maastossa.. Tältä kone näytti 1944  
ennen pakkolaskua.

Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan 
tilanteessa, jossa Suomelle on jo käy-
nyt huonosti. Tämä oli ruotsalaisten 
Salpalinja! Yksi näistä on museoitu ja 
sinne pääsee opastetulle vierailulle. 
Täälläkin ennakkoilmoittautuminen 
on tarpeen. Linnoitukset rakennettiin 
majoittamaan jopa 25.000 miestä ja 
toimimaan kolme kuukautta omava-
raisesti taistelutilanteessa. Tunturin 
sisään on rakennettu kokonaisen 
kaupungin toiminnot sairaaloineen 
päivineen. 

Bodenin linnoituksen katon tykkitornit. Kallion sisään kätkeytyy tilat jopa 25 000 
sotilaalle.

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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Siknäsfortissa Kalix linjalla on 
15,2 cm:n tykkitorni m/03. Tykit 
siirrettiin Kalixiin, kun niiden 
aiempi haltija, panssariristeilijä 
Fylgia romutettiin 1950-luvulla.   
Kuvassa Fylgia. Aluksen upsee-
rimessin interiööri on nykyään 
Ruotsin pääesikunnan yhtenä 
neuvotteluhuoneena.

Bodenin lähiseudulla olisi useita 
muitakin mielenkiintoisia kohtei-
ta mutta aikataulu ei antanut tällä 
kertaa periksi kuin tutustua yhteen 
niistä – Kalix-linjaan kuuluneeseen 
Siknäsfortetiin (rakennettu 50-luvul-
la). Hiekkaisen mökkitien perukoil-
ta, lähellä Perämeren rantaa, löytyy 
tykistöasemat, jotka oli varustettu 
entisillä laivatykeillä (152 mm). Koh-
de oli koronan vuoksi kesällä 2020 
kiinni mutta yksi tykkitorni oli jätetty 
tarkoituksella avoimeksi, joten oma-
toiminenkin tutustuminen onnistui. 

Ruotsi oli linnoittanut ja varustanut 
Bodenin ja sen lähialueet todella vah-
vasti kylmän sodan aikaan. Toisin on 
tänään. Nämä linnoitteet poistettiin 
vanhentuneina 90-luvun alussa ja 
tilalle ei ole ymmärtääkseni tullut 
juuri mitään. Vanha sanonta: ”Ruot-
sin paras puolustus on Suomi”, pitää 
paikkansa tänäkin päivänä!

TEKSTI JA KUVAT: Jyri Vilamo

Majurit matkalla II

Kirjallisuutta

Sattumakapteenin varsin värikäs elämä

Paavo Susitaival
Kolme sotaa, kaksi kapinaa,  
neljä linnareissua

Jussi Niinistö 

348 sivua, Minerva 2021

Puolustusministeri Jussi Niinistö käytti 
eduskunnasta putoamisen suoman va-
paa-ajan hyödyllisesti muokaten Paavo 
Susitaivalta käsitelleen 1998 valmis-
tuneen väitöskirjansa varsin luettavan 
”tavallisen” elämäkerran muotoon.

Ja mikäs on kirjoittaessa, sillä Susi-
taival (1896–1993) ehti olla monessa 
mukana. Hän oli  viimeinen elossa ollut 
aktivisti-jääkärivärväri, mikä hänestä 
tuli kun jääkäriksi lähtö epäonnistui. 
Vapaussodassa hän oli komppanian-
päällikkö, sittemmin suojeluskuntapii-
rin piiripäällikkö, Mäntsälän kapinan 
johtohahmo, IKL:n kansanedustaja, 
talvisodan rintama- ja jatkosodan ryk-
mentinkomentaja. Lisäksi Susitaival oli 
tuottelias kirjailija.

Susitaival yleni everstiluutnantiksi ja 
rykmentin komentajaksi saakka, vaikka 

vapaussodassa täysin vailla sotilas- saati 
upseerikoulutusta ollut mies ylennettiin 
vahingossa kapteeniksi. Tosin hän täy-
densi koulutustaan muodollisesti riittä-
väksi mm. organisoimalla ”yksityisen” 
sotakorkeakoulukurssin Saksassa.

Susitaival joutui eroamaan työstään 
suojeluskunnassa Mäntsälän kapinan 
seurauksena. Hän siirtyi organisoimaan 
Isänmaallista kansanliikettä puolueeksi, 
jonka edustajaksi hänet valittiin edus-
kuntaan 1939. Kansanedustajanteh-
tävänsä hän jätti talvisodan sytyttyä. 
Sotahistoriaan hän jäi Ryhmä Suden 
komentajana  Suomussalmen taiste-
luissa 1939. 

Susitaipaleen elämäkerran kautta voi 
hyvin kerrata Suomen 1900-luvun en-
simmäisen puolikkaan historian.

Jukka Knuuti
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Paras rauha mitä Suomi on koskaan tehnyt
Tarton rauhan 100 vuotta juhlittiin supistetuin menoin

Tarton rauha on ainoa Suomen te-
kemistä rauhoista, missä maa ei 
menettänyt mitään. Päinvastoin saa-
tiin Petsamo. Niinpä Vapaussodan 
perinneyhdistys olikin suunnitellut 
perusteelliset juhlat useine eri puolil-
la maata pidettävine seminaareineen 
sekä matkustamalla Tarttoon, rauhan 
syntysijoille. Mutta sitten tuli Covid19 
ja Hämeenlinnan seminaari ehdittiin 
pitää helmikuussa.

Rauhan 100-vuotispäivänä järjes-
tettiin kuitenkin juhlallisuudet Helsin-
gin keskustassa. Mannerheimin pat-
sasta ympäröivät Kaartin soittokunta 
sekä joukko Ratsumieskillan Lahden 
perinne-eskadroonan ratsukkoja.

Tarton rauha

Mannerheimin patsaalle laskettiin 
seppele samoin kuin Paasikiven mo-
numentille Mannerheimintien toisel-
le puolella.

Musiikkina kuultiin entisen Henki-
vartioväen 3. tarkk’ampujapataljoo-
nan kunniamarssi, Suomalaisen rat-
suväen marssi 30-vuotisessa sodassa 
ja Parolan marssi.

Soittokunta ja ratsukot siirtyivät 
Mannerheimintietä kolmisen sataa 
metriä pohjoiseen, missä on Edus-
kunnan edessä Suomen ensimmäisen 
presidentin K.J. Ståhlbergin patsas. 
Tarton rauha solmittiin hänen pre-
sidenttikaudellaan. Ståhlberg sai 
seppeleensä ja musiikkina oli nyt 

Suomen ensimmäisen ratsumiehen, marsalkka Mannerheimin patsaalle laskettiin seppele Vapaussoturien Perinneliiton pu-
heenjohtajan kenraalimajuri Kalervo Sipin johdolla. Kunniavartiossa seisoi neljä ratsukkoa. Musiikista vastasi Kaartin soitto-
kunta musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkolan johdolla. Kuva Jukka Knuuti.

Finlandia-hymni ja Karjan jääkärien 
marssi.

Juhlaväki siirtyi Ostrobotnialle 
nauttimaan juhlalounasta. Tilaisuus 
alkoi Jääkärimarssilla. Ennen  lou-
nasta nähtiin dokumenttielokuva 
Tarton rauhasta. Rauhan taustasta ja 
historiallisesta ympäristöstä esitelmöi 
professori Kari Alenius.

Tilaisuuden musiikista vastasivat 
kaaderilaulajien tuplakvartetti evers-
tiluutnantti Matti Orlamon johdolla.

Eikä Tarton rauhan 100-vuotisjuh-
la aivan tähän päättynyt. Koronaan 
törmännyt Tarton-matka järjestetään 
syksyllä 2021.

TEKSTI: Jukka Knuuti
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Jyväskylän jääkärihaudasta varastettiin jääkäriristi 

En tiedä, mistä olet saanut, mutta 
varastettua tavaraa myyt.

Näin kertoi eräs jääkäriperinteen 
vaalija, kun oli nähnyt myytävänä 
jääkärihautaristin.

Keräilijä on liian hieno nimitys sille 
vandaalille, joka varasti viime mar-
raskuussa jääkäriristin Kustaa Alarik 
Suomisen hautalaatasta Jyväskylän 
hautuumaalla. Tätä luettaessa on 
hauta jo saanut uuden jääkäriristin.

Suomisen jääkäriristin varastami-
nen oli sitäkin synkempää, että risti 
ehti olla paikallaan vain puolisen 
vuotta sen jälkeen, kun Jyväskylän 

osasto oli kirkkobyrokratiaa käydyn 
parikymmenen vuoden taitelun jäl-
keen saanut luvan kiinnittää ristin 
paikalleen. 

Ristin varastaminen Suomisen hau-
talaatasta ei valitettavasti ole ainut-
laatuinen tapaus sillä ristejä häviää 
aina silloin tällöin jääkärihaudoista. 
Tampereen Kalevankankaalla ole-
vasta jääkärivääpeli Viljo Koveron 
hautakivestä jääkäriristi varastettiin 
kahdesti. Toisen varkauden jälkeen 
omaiset eivät enää halunneet kiveen 
uutta ristiä, sillä ristin väkisin irrotta-
minen jättää kiveen jälkiä.

Jääkäri Suomisella on muistomerkki Rymättylässä

Jyväskylän sankarihautuumaan muu-
rissa oleva laatta ei ole ainoa jää-
kärivääpeli Kustaa Alarik Suomisen 
muistomerkki. Hänellä on henkilö-
kohtainen muistomerkki synnyinkun-
nassaan Rymättylässä. Muistomerkin 
kustansi hänen Yhdysvalloissa asuva 
veljenpoikansa Veikko Suominen. 
Muistomerkki paljastettiin Rymät-
tylän kunnantalon viereen kesällä 
1993. Paljastuspuheen piti profes-
sori, entinen kansanedustaja Olavi 
Lähteenmäki.

Suomisesta tuli jääkäri, koska hän 
oli merimies. Saksalaiset takavarikoi-
vat laivan, jolla Suominen palveli. 
Sen miehistö internoitiin, eli suljettiin 
vankileirille.

Kun Lockstedtissa koulutettavasta 
koulutusjoukosta päätettiin elokuussa 
1915 muodostaa pataljoona, kam-
pasivat värvärit miehiä etsiessään 
läpi mm. Saksan vankileirit ja näin 
Suominen oli tietoiseksi jääkä-rikou-
lutuksesta. Sotilaskoulutus vaikutti 
paremmalta vaihtoehdolta kuin van-
kileirillä viruminen.

Suominen, kuten muutkin vanki-
leiltä värvätyt merimiehet sijoitettiin 

pioneerikomppaniaan. Siellä tarvit-
tiin erilaista tekniikkaa hallitsevia 
miehiä ja merimiehillä arveltiin täl-
laisia kykyjä olevan.

Pioneerikomppaniasta tuli osittain 
merimiesten vaikutuksesta melko 
kovapintainen joukko. Kurinpito-kin 
oli muita komppanioita hankalam-
paa. Toverikuria jaettiin esimerkiksi 
remmiapellilla.  Syylliseksi todettu 
pantiin pöydälle makaamaan, pan-
tiin huopa selän päälle ja pidettiin 
kiinni, kun toiset hutkivat rangaista-
vaa vöillä.

Suominen oli Tampereen valtauk-
sen yhteydessä joukkueen varajoh-
taja. Hän kaatui Kalevankankaalla 

29. maaliskuuta 1918. Tampereen 
taisteluissa kaatui 30 jääkäriä. Suomi-
selle myönnettiin neljännen luokan 
vapaudenristi.

Näihin varkauksiin perustuu jutun 
alussa oleva lause varastetun tavaran 
myynnistä.

TEKSTI: Jukka Knuuti

Jääkärivääpeli, merimies  
GUSTAV ALARIK SUOMINEN

 synt. 5.4.1897 Rymättylä
Liittyi  JP27.ään 22.9.1915 Saksassa

Kaatui 29.3. 1918 Tampereella
Muistomerkin pystytti veljenpoika 

Veikko Suominen, USA
Rymättylän kunnan osoittamalle  

paikalle 1993
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Maarianhaminan jääkärihauta kunnostettiin
Viime helmikuun 4. päivänä pidetys-
sä Vapaussodan Perinneliiton Huittis-
ten osaston vuosikokouksessa osaston 
puheenjohtaja nauvolainen Antti  
Airila esitti osaston vuosikokoukselle, 
että osasto voisi kunnostuttaa Huitti-
sissa syntyneen Martti Koskisen ja hä-
nen puolisonsa hautakiven ja siihen 
kiinnitettäisiin myös jääkärien hauta-
merkki. Jääkäri Koskinen oli elämän-
vaiheissaan päätynyt Ahvenanmaalle 
ja heidän lapsensa olivat kuolleet 
ennen vanhempiaan. Hautaa olivat 
aikanaan hoitaneet rouvan omai-
set Ruotsista, mutta yhteys oli ajan 
saatossa katkennut. Airila kävi to-
teamassa haudan surullisen kunnon.

Ajatus pelastaa tämä jääkärihauta 
oli aivan selvä ja tuntui luontevalta, 
että syntymäpitäjälle on kunnia-asia 
huolehtia ”pojastaan”. Koskisten 
hauta olikin ainoa hoitamaton hauta 
muuten niin hienossa kunnossa ole-
vassa kirkkotarhassa ja sitä uhkasi 
tulla poistetuksi.

Martti Koskisen hautakivi oli mennyt 
hoidon puutteessa huonoon  
kuntoon. 

Tämä ei poista meidän muidenkaan 
toimijoiden puuttumista tällaisiin 
tilanteisiin, jos epäilemme, että täl-
laisia hautoja ollaan hävittämässä.

TEKSTI: Antti Airila

Nyt hauta on tiptop. Kiitos Vapaus-
sodan perinneliiton Huittisten  
osaston.

Nyt Maarianhaminan Seurakunnal-
la on tieto, että Kirkkohallitus on vel-
voittanut seurakunnat huolehtimaan 
ilman oikeudenomistajia olevista 
jääkärihaudoista jo 1990-luvulla. 
JP27 Perinneliitto on esittänyt nyt 
Kirkkohallitukselle kyseisen päätök-
sen saattamiseksi uudestaan seura-
kuntien tietoon.

2 luokan vapaudenristejä myönnettiin 
6.12.2020 vain kaksi kappaletta.

Ilkka Virtaselle 2. luokan vapaudenristi
Tasavallan presidentt i  myönsi 
6.12.2020 professori Ilkka Virtaselle 
2. luokan Vapaudenristin ansiokkaas-
ta toiminnasta maanpuolustuksen 
hyväksi. 

heenjohtajana. Hänen puheenjoh-
tajuutensa aikana killasta muodostui 
merkittävä paikallinen ja alueellinen 
toimija, josta yhtenä esimerkkinä on 
vuonna 1991 perustettu ja Pohjan-
maan Maanpuolustuskillan ylläpitä-
mä Vaasan sotaveteraanimuseo.

Ritarimerkin luovutti Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Mauri 
Etelämäki. Kuva: Ulla Virtanen.

Ilkka Virtanen on  JP27:n perin-
neyhdistyksen Vaasan osaston halli-
tuksen jäsen. Hän toimi 1997–2020 
Österbottens Försvarsgille – Poh-
janmaan Maanpuolustuskillan pu-
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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

Jääkäriseminaari 11.9. teemana mm. sotilaskodit
23. jääkäriseminaari järjestetään lauantaina 11.9.2021 klo 13.00–16.00 Kauhavan Kortesjärven liikuntatalolla. 
Temaattinen painopiste on sotilaskotitoiminnassa. Aiheeseen liittyvästi lupautuivat luennoimaan kenraali Pentti Airio 
ja – jos korona-tilanne sen sallii – Hohenlockstedtin Verein für Kultur und Geschichte von Hohenlockstedt – yhdistyk-
sen puheenjohtaja Elisabeth Ganseforth. 

Lisäksi dosentti Heikki Roiko-Jokela esitelmöi jääkäriliikkeen synnystä ja – tässä vaiheessa vielä kysymysmerkillä –  
ev. Sampo Ahto luennoi otsikolla ”Jääkäreiden antama esimerkki on ajaton”. 

Kauhavan sotilaskotiyhdistykseltä voi lunastaa keittolounasta ja munkkikahvia.

Maaliskuun vuosikokous toteutetaan sähköpostin välityksellä
Jäsenmaksu nousee 30 euroon

Korona-virus pitää perinneyhdistyksen 
toiminnan profiilia edelleen matalana. 
Maaliskuun 20.  Kouvolassa pidettäväk-
si suunniteltu vuosikokous toteutetaan 
sähköpostin välityksellä.

Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 30 euroa 
syksyllä pidetyn toimintasuunnitel-
ma- ja vaalikokouksen päätöksen mu-
kaisesti. Perhejäsenen maksu pysyy 
ennallaan (10 euroa).

HautamerkkiHautapaikkojen 
digitalisointi 
verkkoon
Pirkanmaan osasto on siirtänyt 
jääkäri-hautamatrikkelin teksti- 
ja kuva-aineiston verkkoon 
tamperelaisen Citynomadi 
Oy:n alustalle.  Kts. www. 
citynomadi.com + haku ”jää-
käri”.  Projekti on osastokoh-
taisesti laajennettavissa koko 
maahan varsin kohtuullisin 
vuosikustannuksin. Toteutus 
edellyttää osaston omaa työ-
panosta olemassa olevan digi-
aineiston siirtämiseksi.

Jäsenmaksut sekä Parolen tilausmaksut 
vuodelta 2021 tullaan laskuttamaan 
touko–kesäkuun vaihteessa.

Vuoden 2020 elokuuhun suunniteltu 
ja tämän vuoden elokuuhun siirretty 
kesäretki Ouluun päätettiin sovinnolla 
siirtää vuodella eteenpäin. Toivottiin, 
että hallituksen kokous syyskuussa 
voitaisiin pitää ”ihan oikeasti”.

Ja sokeri pohjalla; yhdistyksen jäsen-
määrä on 1926. Jukka Pennanen asetti 
aikanaan tavoitteeksi saada jäsenmää-
rä samaksi kuin jääkäriksi lähteneiden 
luku 1863 jääkäriliikkeen 100-vuotijuh-
liin mennessä. Tuo tavoite saavutettiin 
etuajassa. Nyt puheenjohtaja Pasi 
Välimäki sanoi, että jäsenmäärä saisi 
olla lähempänä lukua 2000 kuin 1900.



44   PAROLE  1 • 2021

Kirjeitä toimitukselle

Eversti Sami-Antti Takamaa kuvassa
Kiitos taas kerran hyvästä lehdestä ja mielenkiintoisista 
artikkeleista. Sen verran korjaan, että sivulla 41, palau-
tetta on antamassa jääkärimestareille allekirjoittanut ei 
komppanianpäällikkö Kuivila.

Eversti Sami-Antti Takamaa
Komentaja
Jääkäriprikaati

Siilasvuo kitsas jakamaan kunniaa

  
Päätoimittaja Jukka Knuuti

Hyvä Veli,
Olit taas päätoimittanut erinomaisen 
lukupaketin (Parole 4/2020). Hienoa, 
että jääkärien tärkeä kansallinen pe-
rinne ja muisto elää vahvasti edelleen 
historiassamme ja siitä kirjoitetaan.

Tapio Kiisken artikkeliin Suomus-
salmen ja Raatteen taisteluista oli 
pujahtanut asiavirhe. Hjalmar Sii-
lasvuon etevä ja itsenäinen esikun-
tapäällikkö Talvisodassa, silloinen 
ye-kapteeni Alpo Marttinen ( s.1908, 
11.kadettikurssi 1928-30) ei ollut jää-
käritaustainen, kuten Kiiski kirjoittaa.

Todettakoon, että Marttisen jatko-
karriääri oli poikkeuksellisen me-
nestyksellinen: hänet ylennettiin jo 
kesällä 1944 täyseverstiksi, tiettävästi 
aikanaan maavoimien  nuorimpana. 
Lisäksi hänelle myönnettiin Manner-
heim risti kesän 1944 torjuntataiste-
luista taitavana  rykmentin komen-
tajana. Marttisesta  tuli  sittemmin   
eversti myös USA:n armeijassa, jonne  
hän ”asekätkijänä” värväytyi  sotien 
jälkeen.

Marttinen ei ollut ainoa, jonka 
sivuuttamisella  Siilasvuo sai  ehkä 
liiaksikin henkilökohtaista kunniaa. 
Peter Fagernäs mainitsee  isoisänsä,  

silloisen jääkärieversti Uno Fagernä-
sin saavutukset.  Jatkosodan aikana 
muun muassa everstit Jussi Turtola 
tai Verner Viikla ilmeisesti  kokivat 
Siilasvuon alaisina rintamakomenta-
jina samaa. 

Mainittakoon, että Siilasvuon  aika-
naan suurta huomiota herättänyt,  jo 
vuonna 1940 julkaistu  menestysteos 
“Suomussalmen taistelut” perustui 
olennaisesti  Marttisen sotapäivä-
kirjoihin ja muuhunkin aineistoon, 
jonka hän oli Talvisodan jälkeeen luo-
vuttanut Siilasvuon käyttöön. Kirjassa 
sivuutetaan  myös Siilasvuon Talviso-
dan aikaisen lähimmän esimiehen, 
Pohjoisen ryhmän komentajan, ken-
raalimajuri  Viljo Tuompon  ansiot.  
Vaikka Siilasvuo on sotahistoriam-
me  arvostama  yhtymän komentaja, 
hän oli toisaalta monen aikalaisensa 
mukaan kiistelty  persoona ja kitsas 
kunnian jakamisessa muiden asian-
osaisten kanssa. Ei kuitenkaan liene 
lajissaan ainoa.

Referoimasi Sampo Ahton kertoma 
Susitaipaleen muistelusta  on pikantti 
lisä Siilasvuon monisärmäiseen  hen-
kilökuvaan.

Pekka Korvenheimo

 

Keitä olivat 
Kyyhkylän jääkärit?

Olen läpikäynyt nyt koko isosetäni 
jääkäriluutnantti Kalle Kauppilaa 
(1893–1956) koskevan arkistoma-
teriaalin. 

Hänen hautajaisiin syyskuussa 
1956 olivat henkilökohtaisen adres-
sin surutaloon (mummulaani) lähet-
täneet mm jääkärieversti Eino Polòn 
sekä ”Kyyhkylän jääkärit”

Mistä voisin saada tietoa lisää siitä 
keitä nämä Kyyhkylän jääkärit mah-
dollisesti olivat, Ohessa katkelma pai-
kallislehdessä olleesta selostuksesta 
hautajaisista Ikaalisissa.

Pohjois-Satakunta 14.9.1956

Jääkäriliiton Tampereen alaosaston 
seppeleen laski jääk. kapteeni Yrjö 
Haussila. Vapaussodan rintamamies-
ten kukkaset agr. U. Seppälä, Edv, Ran-
tanen ja M. Mattila. Res Ups. kerhon 
seppeleen toivat majuri Kilpeläinen ja 
kapt. Wegelius.

Matti Kauppila
Kauniainen
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Jatkosodan runsaat 400 hävittäjäpilottia yksissä kansissa

Hävittäjälentäjät Suomen 
ilmavoimissa 1941–1945
Kari Stenman

528  sivua, Koala-kustannus 2020

Kari Stenman lienee Suomen tuotteliain 
ilmasotakirjailija. Yritin turhaan etsiä 

tietoa hänen kirjojensa määrästä, mutta 
niitä täytyy olla useita  kymmeniä.

Hävittäjälentäjät on aarre ilmasota-
historian harrastajalle, joskin hän löytää 
kirjasta myös paljon tuttua. Stenman lai-
naa pitkiä pätkiä Joppe Karhusen, Ilmari 
Juutilaisen, Heimo Lammen ja muiden 
kirjoista. Se ei vähennä Hävittäjälentä-
jien arvoa, sillä lainauksista, taistelu-
kertomuksista ja muusta materiaalista 
on syntynyt varsin luettava kokonais-
tarina jatkosodan hävittäjätoiminnasta 
ja -lentäjistä.

Kirjan todellinen helmi on luettelo 
kaikista jatkosodassa yhdenkin sota-
lennon hävittäjällä tehneestä lentäjästä. 
Ja heitä onkin hämmästyttävän paljon, 
laskujeni mukaan matrikkeliluvussa 
on tiedot runsaasta 400:sta pilotista. 
Luettelon pohjamateriaalina näyttävät 
olleen Stenmanin yhdessä Kalevi Kes-

kisen kanssa 2006 tekemät Suomen 
ilmavoimien historian osat 26 ja 27 
”Ilmavoitot”. Uudessa kirjassa niiden 
luetteloon on lisätty kaikki vaille ilma-
voittoja jääneet ja heitä näyttäisi olleen 
runsaat sata. 

Lukijaa saattaa hämätä ilmavoitto-
tietojen perässä olevat kirjaimet T, E, 
R ja V. Ne tulevat ilmeisesti suoraan 
em. ilmavoittokirjoista ja tarkoittavat  
T = ulkopuolisen todistama pudotus,  
E = esikunnan hyväksymä pudotus 
ilman todistajia, R = rykmentin tiliin 
laskettu vahvistamaton pudotus ja  
V = vaurioitettu tapaus.

Oman kehunsa ansaitsee kirjan run-
sas kuvitus ja kuvien rohkea taitto.

Jukka Knuuti

Kirjallisuutta

Perusteellinen kuvaus neuvostosukellusveneistä Itämerellä 1941–45

Neuvostoliiton 
sukellusveneet  
Itämerellä 1941–45
Antti Valkonen

222 sivua, Koala-kustannus 2020

Kirjoittaja on tehnyt erittäin perusteel-
lista työtä, sillä kirja kertoo jokaisen 
sotatoimiin 1941–45 osallistuneen neu-
vostosukellusveneen tarinan.

Itämerellä toimineiden sukellusve-
neiden sotahistoria on  synkkä, että 
käytettävissä olleista yhteensä 66 aluk-
sesta tuhoutui 32. Useimman kohtaloksi 
koitui merimiina, 26 alusta. Sekä sak-
salaiset että suomalaiset laskivat run-
saasti miinoja Suomenlahteen. Lisäksi 
kaksi neuvostosukellusvenettä  tuhoutui 
eteläiselle Itämerellä Öölannin lähellä 
ruotsalaisessa miinoitteessa. Yksi tuhou-
tui 1942, kun suomalainen sukellusvene 
Vesikko ajoi sen päälle. Sukellusveneitä 
vainotiin myös ilmasta ja siinä tehok-
kain väline oli suomalaisten käytössä 
ollut Neuvostoliitolta sotasaaliina saatu 
SB-2 pommikone. Näin tosin tuhottiin 
vain yksi sukellusvene.

Kiinnostavana yksityiskohtana käy 
ilmi, että Itämereltä siirrettiin Stalinin 
kanavaa pitkin muutama sukellusvene 
Jäämerelle, kunnes suomalaiset tulivat 
Syvärille.

Sodassa alakynnessä olleen Neuvos-
toliiton sukellusveneiden aktiivisuus oli 
sodan alkuvaiheissa ymmärrettävästi 
melko vähäistä.  Kun saksalaiset laski-
vat sukellusveneverkon Suomenlahden 
poikki keväällä 1943, yksikään sukellus-
vene ei päässyt siitä läpi.

Kun Suomi irtosi sodasta, siirtyivät 
neuvostovedenalaiset toiminaan Suo-
mesta käsin. Kolmanneksen kaikista 
sotaretkistä suvet tekivät sodan kah-
deksan viimeisen kuukauden aikana. 
Upotussota Itämerellä pääsi uusiin 
lukemiin. Upotetuksi tuli Saksan ranni-
kolla muutama joukkojenkuljetusalus. 
Synkin oli haavoittuneita ja pakolaisia 
kuljettaneen Wilhelm Gustloffin upo-
tus. 1987 hukkunutta on merihistorian 
suurin uhriluku.

Jukka Knuuti
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Kun äidistä tuli sotainvalidi

Operaatio punainen kettu
Helena Immonen 

464  sivua, Docendo 2020

Nuoret naiset ovat viime vuosina ryhty-
neet kirjoittamaan sotaromaaneja, jotka 

pääsääntöisesti kuvaavat toisen maail-
mansodan tapahtumia. Helena Immo-
nen kuvaa sotaa, jota ei ole tapahtunut: 
nyky-Venäjän hyökkäystä Suomeen.

Immosella on kanssasisariaan parem-
mat lähtökohdat siinä mielessä, että 
hän tuntee asiansa heitä paremmin. 
Onhan hän reserviupseeri ja toimii 
media-analyytikkona Pääesikunnan 
tiedotusosastolla.

Kirjassa sotilailla on tekaistut nimet. 
Poliittiset päätöksentekijät sitä vastoin 
alkaen presidentti Sauli Niinistöstä ja 
puolustusministeri Antti Kaikkosesta 
kulkevat oikeilla nimillä. Kirjoittaja 
tuntee paitsi sotaväen myös valtion 
ylimmän johdon toiminnan, mikä antaa 
tarinalle uskottavuutta.

Sitä vastoin itse sotatarina ei ole 
uskottava. Vaikea uskoa, että Ruotsi 

pyytäisi Suomelta yhtä komppaniaa 
häätämän Gotlannista ”pieniä vihreitä 
miehiä”. Jos Venäjä sellaisia lähettäisi, 
tulisi perässä ihan muun sorttista sotavä-
keä, jota nyt ei tule olleenkaan.

Suomea vastaan naapuri sitä vastoin 
käyttää kirjassa lopulta ihan oikeaa 
sotaväkeä. Jännittävä, mutta ei aivan 
uskottava tarina.

Vakavinta pohdittavaa kirja herättää 
päähenkilönsä, reservin luutnantin osal-
ta, joka on äiti ja vaimo. Kuka huolehtii 
lapsesta, kun äiti lähtee sotaan. Ja entä 
sitten, kun äiti palaa pahasti vammautu-
neena sotainvalidina. Miten hän selviää 
elämässään äitinä ja aviovaimona.

Jukka Knuuti

Kansallissosialistinen Saksa nykyajassa toteutuneena

Kotkanpesä
Ilkka Remes 

496 sivua, WSOY 2020 

Ilkka Remes on luonut todella mieli-
kuvitusta kiehtovan skenaarion uusim-
malle tarinalleen. Esikoisteoksessaan 
Pääkallokehrääjä (1997) Remes loi ske-

naarion, jossa Suomi antautui ehdoitta 
Neuvostoliitolle jatkosodan päätteeksi. 
Nyt asetelma on päinvastainen. Saksa 
voitti toisen maailmansodan, Neuvos-
toliitto tuhoutui, ja Suomi on edelleen 
kansallissosialistisen Saksan liittolainen, 
joka on kehittänyt huippuunsa yhden 
kansallissosialismin haaran eli ekofasis-
min. Lihaa ei käytännössä syödä kovan 
lihaveron vuoksi, valtakunnansyyttäjä 
jahtaa väärin ajattelevia, ja sosiaalinen 
media on valtion tiukassa kontrollissa.

Juonikaava on Remekselle tyypillisesti 
monitasoinen. Maailmanpolitiikassa 
Saksa ja USA ovat veriviholliset. Saksa 
yrittää vaikuttaa USA:n presidentinvaa-
leihin lietsomalla kansakunnan hajaan-
nusta. Saksan ylijohtoon on puolestaan 
soluttautunut USA:n myyrä, joka pyrkii 
luhistamaan hallinnon sisältäpäin. 
Remes on usein innostunut rajuunkin 
rymistelyyn, mutta nyt yllättävät ja ti-
heää jännitystä tihkuvat juonikäänteet 

tapahtuvat usein sananmukaisesti kai-
kessa hiljaisuudessa. Juoni on kuin se 
kuuluisa venäläinen puunukke, jonka 
sisältä paljastuu aina vain uusi hahmo. 
Loppuratkaisu tuo etsimättä mieleen 
Bond-leffat.

Remesen ”tämän päivän” kansal-
lissosialistisessa Saksassaon nokkelia 
ajankuvaelementtejä kuten UnsChatin, 
Gästebuchin ja MeinPhoton. Saksan 
toiminta muistuttaa kummasti Venäjän 
tai Kiinan otteita kansainvälisessä po-
litiikassa, ja hallinnolla on varsin bru-
taalit keinot vaientaa nousemassa oleva 
nuoriso-oppositio. Remes onnistuu nyt-
kin ujuttamaan tarinaan kansainvälisen 
ulottuvuuden lisäksi myös kiperää koti-
maisen politiikan kritiikkiä. Nykypäivä-
än vedetyt linjat kansallissosialistisesta 
Saksasta tuntuvat pelottavan todellisilta.

Seppo Simola
Julkaistu aiemmin Reserviläinen 
-lehdessä
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Kekkosen kuvitellut salaiset päiväkirjat

Kekkosen salaiset 
päiväkirjat
Timo J. Tuikka 

352  sivua, Docendo 2020

Kekkonen hiihti, Kekkonen kalasti mutta 
mitä Kekkonen ajatteli ? Kekkostutkija 
Tuikka on kirjoittanut romaanin siitä, 
mitä pään sisällä on mahdollisesti liik-
kunut. Asiantuntemus on sitä luokkaa, 
että ajatuksia pitää enemmän totena 
kuin kuvitteluna. Historiallisia tapahtu-
mia ja henkilöitä, joista osa on vielä päi-
vänpolitiikassa mukana, riittää. Tuikka 
tarjoilee herkullisia viittauksia menneen 
ja nykyisen välillä. Onko vallankäy-
tössä ja politiikassa mikään muuttunut 
Machiavellin ajoista. Ulkoinen uhka 
on aina kelpo veruke toimenpiteille. 
Ulkopolitiikassa on vain se vika, että se 
on kovin politisoitunutta. Erityisesti tie-
dotusvälineet ovat ongelmallisia, kun ei-
vät ymmärrä vastuutaan ja arvostelevat 
presidentin linjaa, jopa esittäen eriäviä 
näkemyksiä saatikka juoruja. 

Pienten valtioiden kohtalo on usein 
kiinni sattumasta. Olisiko edes Kek-
konen pystynyt kääntämään takkiaan 
mikäli olisi päässyt saksalaisvetoisen 
urheiluliiton johtoon 1942?

Ensimmäisen vallan vuosikymmenen 
Kekkonen vakuutteli Neuvostoliittoa 
Suomen ystävyydestä ja toisen vuosi-
kymmenen suomalaisia Neuvostoliiton 
ystävällisyydestä, lopulta onnistuen lii-
an hyvin YYA-aivopesussa. Lenin-oppia 
voi kyllä pitää hienona silmänkääntö-
temppuna, jolla Suomen itsenäisyys eh-
kä varmistettiin. Valitettavasti muu maa-
ilma ei ymmärtänyt Kekkosen neroutta 
ja Nobelin rauhanpalkinto jäi saamatta. 
Historiaa kannattaa tuntea, jotta sitä voi 
vääristää omiin tarkoitusperiinsä.

Kimmo Kiiveri

Suomi Ruotsista katsottuna viimeiset 200 vuotta

Jättilaisen henkäys
Suomen kysymys Ruotsin 
politiikassa 1809–2009

Krister Wahlbäck

529 sivua, Siltala 2020 

Wahlbäckin kirja on perusteellinen 
vastaus kysymykseen, mitä ruotsalaiset 
meistä ajattelevat. Tosin Wahlbäck tun-
tee Suomen ja historiamme huomatta-
vasti paremmin kuin medelsvensson.  
Hän on väitellyt aiheesta Suomen ky-
symyksestä Ruotsin politiikassa ja sen 
lisäksi viettänyt viisi vuotta Helsingissä 
Ruotsin suurlähetystön kakkosmiehenä.

Kautta linjan Wahlbäck tuntuu olevan 
suomalaisten ”puolella”. Hän kum-
mastelee, miksi Ruotsi on huolehtinut 
huonosti esimerkiksi 1970-luvulla syn-
tyneestä suuresta suomalaisvähemmis-
töstään. Suomalaiset tietävät enemmän 
Ruotsista kuin päinvastoin.  Eikä Suo-
messa ole ruotsalaisvastaisuutta, vaikka 
syytäkin saattaisi olla.

Arviot Kekkosesta ja Koivistosta ovat 
kiintoisia: Kekkosen neljännesvuosisa-

dan mittainen kausi on Ruotsin kannalta 
selvästi myönteinen. Hän pystyi huo-
lehtimaan, ettei Suomen alueella ollut 
neuvostoliittolaisia sotilaita. Tosin tulos 
oli saavutettu joskus hämärin keinoin ja 
julkisivun takana tehtyjen kummallisten 
juonien ja aloitteiden kautta.

Arvio Koivistosta on varauksettoman 
myönteinen. Tämä sai luoduksi paljon 
aiempaa terveemmät ja vakaammat 
sisäpoliittiset olot. Hän on myös onnis-
tunut ohjaamaan maansa melkoisesti 
etäämmäksi ”jättiläisen henkäilystä”. 
Koiviston ajoittaisesta ärhentelystä Tuk-
holman suuntaan hän toteaa: on ehkä 
ruotsalaisille joskus hyväksikin, että 
heitä nipistetään korvasta.

Jukka Knuuti
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Maailmanhistorian valvotuin kansa

Kiinan suurin harppaus
Katarina Baer, Kalle Koponen

208 sivua, Kustannusosakeyhtiö 
Teos 2020

Kirjan nimi kai vertautuu puoluejohtaja 
Mao Zedongin 50-luvun lopun aikai-
seen ”Suureen harppaukseen”. Hanke 
epäonnistui täysin. Nykyisen elinikäisen 
puoluejohtaja Xi Jingpingin tavoite on  
vieläkin suurempi loikka, päämääränä 
maailmanhistorian valvotuin kansa. 
Tarkoitus on saattaa jokainen kiinalai-
nen päivittäiseen seurantaan. Sen on 
mahdollistanut maan voimakas tieto-
tekniikan kehitys tekoälysovelluksineen.

Kirjoittajat nimittävät Kiinaa  digidys-
topiseksi yhteiskunnaksi. Maassa on 
noin 400 miljoonaa valvontakameraa.  
Asutuskeskuksissa on yksi kamera joka 
yhdeksännelle metrille. Kasvotunnistus 
on edennyt pitkälle. Kaikkia ja kaikkea 
valvotaan. Naapureiden ilmiannoista 
palkitaan. Länsimaiseen nettiin ei ole 
pääsyä, ja kiinalaista nettisisältöä sen-
suroidaan surutta.

Parimiljoonainen ”trolliarmeija” suol-
taa puolueen propagandaa sosiaalisessa 
mediassa.

Maon punaisen kirjan tilalle on tullut 
Xin puhdasoppiset kirjoitukset. Tiedo-
tusvälineissä ei uutisoida paljon muuta 
kuin puoluejohdon tekemisiä. Kansa-
laisten teot pisteytetään. Oikeanlaisista 
teoista ja puheista saa pisteitä, puolueen 
asemaa heikentävistä teoista ja aatteen 
kritisoinnista niitä vähennetään. Korkeat 
pisteet palkitaan esimerkiksi paremmil-
la asunnoilla. Huonot pisteet sysäävät 
kansalaisen ahdinkoon.

Kansalaisiin kohdistuva valvonta ja 
aatteellinen aivopesu Kiinassa on puo-
luejohdon luonnehtimaa ”demokraat-
tista diktatuuria”. Mutta, mikä käsittä-
mättömintä, suuri osa kansaa hyväksyy 
nämä johdon toimet!?

Pertti Rampanen

Korona-virus toi sota-ajan tanssikiellon  takaisin

Kielletyt leikit
Tanssin kieltämisen historia 
Suomessa 1888–1948

Marko Tikka &Seija-Leena Nevala 

260 sivua, Atena 2020 

Kuka olisi uskonut, että sotien ajan 
tanssikielto toteutuu syvää rauhan tilaa 
elävässä Suomessa.  Määräys rajoittaa 
vähänkin suuremmat yleisötilaisuudet 
merkitsee käytännössä tanssikieltoa. Nyt 
viranomaisen tanssikieltokielto tuskin 
venyy yhtä pitkäksi kuin sota-aikana. 
Silloin tanssit pysyivät kiellettynä kan-
sanhuvina  jossain muodossa melkein 
yhdeksän vuotta.

Kielletyt tanssit olivat viranomaisten 
silmätikkuna erityisesti jatkosodan  aika-
na. Eikä tästä rikoksesta  selvitty pelkillä 
moitteilla. Vuosien 1942–45 aikana 
tuomittiin 47 000 henkeä sakkoihin 
tansseihin osallistumista. Sakotettuja 
henkilöitä oli ehkä noin 15 000, sillä 
heistä useimmat olivat ”rikoksenuusi-
joita”. Vankilatuomioitakin tuli, mutta 
vain tanssien järjestäjille.

Useimmat näistä sakkotuomion 
saaneista ”rikollisista” oli nuoria alle 
20-vuotiaita naisia. He olivat ilmeisesti 
miehiä huonompia juoksijoita, koska 
poliisi tavoitti heidät miehiä helpom-
min.

Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala 
saivat vuoden 2020 Tieto-Finlandia 
palkinnon ”Kielletyistä leikeistä”. Kir-
jassa he kertovat perusteellisesti sotien 
aikaisesta tanssikiellosta, mistä vastaa-
vaa ei tiedetä järjestyn missään muualla 
maailmassa.

Kiellon perustelu oli moraalinen. Kat-
sottiin, että nuorison ilonpito olisi ollut 
tanssia haudoilla: kotirintamalla nuoriso 
olisi tanssinut, kun samaan aikaan toiset 
nuoret miehet kuolivat rintamalla.

Jukka Knuuti
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Kittilän miehet talvisodassa

Komppanian talvisota
Kittiläläiset Kainuun suurtaisteluissa

Lauri Marttala

297 sivua, Books on Demand 2018 

Kittiläläisistä muodostettiin talvisodas-
sa komppania (pääosin 7/III/JR 27), 
joka soti eversti Hjalmar Siilasvuon 
divisioonan alaisuudessa osana JR 
27:ää). Komppania osallistui taistelui-
hin Suomussalmella, Raatteentiellä ja 
Kuhmossa. Komppanian vahvuus jou-
lukuussa oli 191 miestä. Sodan aikana 
siitä kaatui 55 miestä ja yli 90 haavoittui 
eli tappiot olivat melkoiset, kuten koko 
Siilasvuon divisioonassa, venäläisistä 
puhumattakaan. Neuvostojoukkojen 
tappioita on kuitenkin vahvasti liioitel-
tu, arvion vaihdellessa ukrainalaisten 
44. divisioonan osalta yli 4000:sta noin 
20000:een. Kittiläläisten komppanian 
menetyksistä kertoo osaltaan se, että 
komppanialla ehti olla ainakin neljä 
komppanianpäällikköä, yksi oli jonkin 
aikaa sotilaspastori Vuoristo. 

Komppania kotiutettiin vaiheittain 
Nurmeksessa siten, että viimeiset pää-
sivät palaamaan kotiseudulleen kesä-
kuussa 1940. Jälkinäytöksenä talvisodan 
kauhuille on tekijän mielestä kittiläläis-
ten osallistuminen jatkosodan aikana 
käpykaartiin. Kittilän käpykaartilaiset 
olivat pääosin talvisodan veteraaneja.

Marttalan teksti Kittilän miesten yh-
teisestä kokemuksesta on perusteellista 
ja pikkutarkkaa. Tämä teos on esimerkki 
siitä, miten aihe voi viedä mennessään 
ja teoksesta on aistittavissa tekijän kun-
nioitusta oman kotiseutunsa veteraaneja 
kohtaan. 

Pasi Pulju

Suomi jälleen ajopuuna?

Suuren pelin paluu 
Suomen tulevaisuus kriisien 
maailmassa

Hiski Haukkala

263 sivua, Otava 2020

Kylmän sodan kaksinapainen poliittinen 
maailma kuulostaa nykyajasta katsoen 

tutulta ja turvalliselta. Professori Hauk-
kalan kirja toimii oppaana vanhasta 
maailmasta nykytilaan, jossa toimii yksi 
supervalta, yksi supervallaksi pyrkivä 
ja yksi entinen supervalta sekä joukko 
alueellisen suurvallan asemaa kärkkyviä 
valtioita kuten Intia. 

Sotilaallisen nokittelun sijasta nyky-
ään painottuvat taloudellinen ja tekno-
loginen ulottuvuus. Elämän koko kirjon 
systemaattinen digitalisointi saattaa 
johtaa digitaaliseen diktatuuriin. Kiina 
lienee kulkenut jo melkoisen matkan 
siihen suuntaan. 

Mikä tulee olemaan Euroopan rooli 
suurvaltojen valtapelissä? Tehdäänkö pi-
an uusi etupiiridiili, jossa Suomi jälleen 
mielletään Venäjän intressipiiriin kuu-
luvaksi? Kuinka pian näemme USA:n 
ja Kiinan sodan? Entä kuinka kehittyy 
Kiinan ja Venäjän suhde? Kirjassa kä-
sitellään merkittäviä, kauaskantoisia ja 

ajankohtaisia kansainvälisen politiikan 
kehityskulkuja ja pienen Suomen roolia 
isojen poikien pelikentällä.

Haukkala pohtii myös Suomen NATO- 
suhdetta sekä asemaa EU:ssa kiinnos-
tavasti, kriittisesti mutta rakentavasti. 
Analyysin teoriapohjana hän käyttää 
kansainvälisen toimijuuden kolmio-
ta, jonka kärkinä ovat mittakaava, tila 
ja aika. Kärkien keskinäinen etäisyys 
muuttuu toimijuuden muuttuessa, jol-
loin kolmion koko sekä muoto muuttu-
vat vastaavasti. Tämän teorian valossa 
Haukkala havainnollistaa myös Suomen 
taannoista siirtymistä kylmän sodan 
ajoista nykymaailmaan.

Haukkalan ote on realistinen, hänen 
visionsa ovat loogisia ja uskottavia

Seppo Simola
Julkaistu aiemmin Reserviläinen 
-lehdessä
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Tiivis tietopaketti Ukrainan sodasta

Itä-Ukraina
Toteutumattomat kotimaiset 
elokuvat

Lännen etuvartio

240 sivua, Docendo  2020

Itä-Ukraina Lännen etuvartio -kirja on 
erinomainen opas Ukrainan itäosissa 
käytävään sotaan ja sen taustoihin. 
Kumpikin kirjoittaja on viettänyt paljon 
aikaa sota-alueella, ja tuntee tilanteen 
hyvin. 

Kirja antaa asiallisen kuvan alueella 
asuvien ihmisten vaikeasta arjesta. Uk-
rainan kokonaistilanteen monimutkai-
suus tulee selvästi esiin, ja selväksi käy 
myös, että näkyvissä ei ole ratkaisua. 
Venäjän rooli konfliktin ylläpitämisessä 
taustoitetaan, ja joidenkin keskeisten 
toimijoiden henkilöhistoria tuo lisä-
arvoa. 

Hurja yksityiskohta sota-alueen 
arjesta löytyy ETYJ:in keräämistä tie-
doista tulitaukorikkomuksista. Sellaisia 
oli vuosina 2018 ja 2019 kumpanakin 

vuonna noin 300 000. Siis yli 800 rik-
komusta päivittäin. Jäin kaipaamaan 
lisätietoja siitä, minkälaisista rikkomuk-
sista on kyse.

Kiinnostavaa oli lukea konkreettisia 
esimerkkejä siitä, mitä Naton yhteistyö 
Ukrainan kanssa on ollut.

Kerstin Kronvall

KGB:n murhataide ja -tiede herätettiin henkiin

Tappolista
Heidi Blake 

373 sivua, Atena 2019 

Tappolista on jäätävää luettavaa. Kirja 
kertoo, miten oligarkit nostivat Vladi-
mir Putinin presidentiksi, miten Putin 

riitautui näiden oligarkkien kanssa, ja 
miten KGB:n salaperäisten kuolemien 
järjestämisen tiede ja taide herätettiin 
uudelleen eloon osana FSB:n aktiivisia 
toimenpiteitä.

Tarinan päähenkilö on Putinin kanssa 
riitautunut ja Lontooseen emigroitunut 
Boris Berezovski, jonka lähipiiristä 
kymmenkunta henkilöä kuoli sydän- tai 
allergiakohtauksiin, autokolareihin, ik-
kunasta putoamiseen tai muihin onnet-
tomuuksiin. Jotkut ammuttiin ja jotkut 
löydettiin itsemurhan tehneenä. 

Blake kuvaa, miten brittien tieduste-
lu- ja turvallisuuspalvelut olivat 9/11 
terroristi-iskun jälkeen keskittyneet 
terrorismin torjuntaan ja vähentäneet 
Venäjäseurantaa, ja miten ne pitivät 
Kremlin kanssa vastakkain ajautuneiden 
venäläisten kuolemia pitkään yksittäis-
tapauksina. CIA tiesi salamurhaohjel-
masta, mutta pelkäsi korkealla Venäjän 

hallinnossa olevien lähteidensä palavan 
eikä kertonut ohjelmasta briteille. Vasta 
Aleksandr Litvinenkon poloniumilla 
tehty murha vuonna 2006 sai MI5:n 
keskittämään tiedusteluaan FSB:n sa-
lamurhaoperaatioihin. Berezovskille 
töitä tehnyt Litvinenko oli halunnut 
tuoda julkisuuteen todisteet siitä, että 
FSB oli vuoden 1999 kerrostaloräjäy-
tysten takana. 

Itse Berezovski, joka oli Putinin 
kiusaksi tukenut värivallankumouksia 
Georgiassa ja Ukrainassa 2000- luvun 
alussa, löydettiin vuonna 2013 hirttäyty-
neenä omaan kylpyhuoneeseensa. Kirja 
on esimerkki onnistuneesta tutkivasta 
journalismista, ja etenee kuin agenttiro-
maani. Kirjassa on hyvä kuvitus. 

Martti Kari
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Puheenjohtaja – Ordförande 
Laatikainen Pertti   

Varapuheenjohtaja – Viceordf 
Fagernäs Peter 

Asiamies- Ombudsman 
Eklin Jukka 

Jäsenet – Medlemmar
Annala Jari
Heiskanen Kari
Jordan Kari
Kivinen Timo
Kuljukka Antti
Manninen Ohto
Pennanen, Jukka

Hallitus – Styrelse
Puheenjohtaja – Ordförande
Pasi Välimäki

Varapuheenjohtaja – Viceordf 
Hakkarainen Arno

Sihteeri – Sekreterare
Kiiski Tiina

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

JP27:n PERINNEYHDISTYS ry  
FÖRENINGEN JB27:s TRADITIONER rf

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 

 Hinta
Kortit
Uudistettu jääkärilippu  1,00
Jääkärilippukortti 2-os. + kuori  2,00
Onnittelukortti jääkärimerkillä + kuori  2,00
Suomen jääkärit kortti 2-os. + kuori  2,00
Jääkärikunniamerkki  1,00
Jääkärien tulo Vaasaan  1,00
Vaasan jääkäripatsas talvikuva  1,00
Vaasan jääkäripatsas talvikuva 2-os. + kuori  1,50
Jääkäriliike 100 vuotta  1,00
Jääkäriliike 100 vuotta 2-os. + kuori  1,50
Pakettikortti jääkärimerkillä  0,50
Rovaniemen jääkäripatsas  0,20
Skangal-Mangal tiellä + kuori  0,50
Suomen Jääkärit  1,00
Vaasan jääkäripatsas  0,20
Wasserturm  0,20

Adressit
Ilman tekstiä 10,00
Kansliasta kirjoitettuna/toimitettuna 12,00
Laajempi tekstaus 13,00

Muut tuotteet
Jääkärilippupostimerkki -arkki (10 kpl)  25,00
Jääkärien testamentti Suomen nuorisolle  6,00

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

Vain jäsenille
Perinneyhdistyksen jäsenmerkki  12,00

Erillisillä hakemuksilla myynnissä
Jääkäripienoismerkki 100,00 
Jääkärihautamerkki 80,00

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

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



Torniossa osoitteessa Satamakatu 5 on näin komea muisto paikalla aikanaan  
sijainneesta   jääkärietapista. Parolen tässä numerossa esitellään Tornion runsaita 
jääkärihistorian muistomerkkejä. Tornion merkittävyydestä jääkäriksi lähteneiden 

kulkureittinä kertoo Jääkäripatsas ja 12 muistolaattaa. Muistomerkeistä kertova 
teksti perustuu Jussi-Pekka Hiltusen Oulun yliopistossa tekemän pro gradu- 

tutkielmaan ”Jääkäriliikkeen muistomerkit, toiminta ja muistaminen Oulun ja  
Tervolan välisellä alueella”. Parole lainaa gradun tekstiä niin tässä kuin seuraavis-

sakin numeroissa. JP27:n perinneyhdistyksen Länsi-Pohjan osasto teki suuren 
työn käydessään kuvaamassa jääkärikohteet. Vain Haaparannan ”Halkokonttori” 

jäi koronarajoitusten takia kuvaamatta. Kuva Markku Rantalankila.


