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Kansikuva: Nostalginen kuva Jääkärikansliasta Pohjoisrannasta. Kuvaa otettaessa pöydän 
päässä istuva nykyinen Jääkärisäätiön puheenjohtaja Pertti Laatikainen oli vielä perinne
yhdistyksen johdossa. Lipputelineessä Jääkärilippu ja perinneyhdistyksen lippu.  
Kuva Jorma Ignatius.
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Kuulin keväällä 2008, että Parolen päätoimittaja  Pekka 
Ruusukallio lopettaa lehden tekemisen. Olin jäämässä 
eläkkeelle Puolustusministeriöstä ja ajattelin Parolen 
olevan sopiva harrastus eläkevaarille. Sanoin perinneyh-
distyksen  Helsinki-Uusimaan osaston puheenjohtajalle 
Henrik Lagukselle, että voisin ryhtyä päätoimittajaksi. 
Henrik vastasi, että hyvä. Tarkoitus olikin pyytää Sinua 
siihen tehtävään.

Tämä numero on 52. tekemäni lehti ja sen mukana tulee 
täyteen 13 vuotta päätoimittajana.  Olen nyt ollut Parolen 
päätoimittajana pidempään kuin yksikään yhdeksästä 
edeltäjästäni. Pekka Ruusukallio on ollut toiseksi pitkä-
aikaisin päätoimittaja häviten minulle kahdella lehden 
numerolla.

Olimme ”Ruusu-Pekan” kanssa työtovereita Aamuleh-
destä. Pekka oli urheilutoimittaja ja minä Aamulehden 
Helsingin  toimituksen esimies. Parolella on ollut päätoi-
mittajana kolmaskin ”aamulehteläinen” : vuosina 1969-
76 taloustoimittaja Olavi Vänttinen.

Olin Parolen päätoimittajaksi ryhtyessäni entinen sa-
nomalehtimies, joskin journalismin jälkeen oli kertynyt 
20 vuotta virkamiehenä. Minulta kysyttiin, minkälaisia 
suunnitelmia minulla oli lehden kehittämiseksi. En keh-
dannut vastata, ettei sitten minkäänlaisia. 

Parolen tekeminen on sanomalehtityötä helpompaa, 
sillä yleensä ei  kiire haittaa. Kun sanomalehdessä pitää 
juttuidea olla huomisessa lehdessä, Parole ilmestyy vain 
neljästi vuodessa.

Ihan oma tarinansa on aineiston hankinta lehteen, joka 
ei maksa palkkiota kirjoittajille (sen enempää kuin päätoi-
mittajalle). Aluksi tyydyin pääasiassa siihen materiaaliin, 
jota kertyi perinneyhdistyksen toiminnasta. Se tarkoitti 
selostuksia omista tilaisuuksista sekä niissä pidettyjen 
esitelmien ja puheiden tekstejä. 

Huomasin, että voin toteuttaa sotahistorian harrastusta-
ni Parolen kautta. Pyysin sopivaa materiaalia toisista sa-
mantyyppisistä lehdistä, kuten Sotaveteraanista, Vapaus-

Päätoimittaja

soturista ja Kylkiraudasta. Vähitellen syntyi yhteistyösuhde 
myös neljään kirjankustantajaan, Atenaan, Docendoon, 
Koalaan sekä Minervaan. Saan niiltä pyytämiäni pääasias-
sa sotahistoriaa käsitteleviä kirjoja, jotka sitten esitellään 
Parolessa. Lisäksi kuvaan ilmestyi joitain vapaaehtoisia 
kirjanarvostelijoita, kuten Pasi Pulju Rovaniemeltä.

Työtä aloitellessa oli ongelmana, etten tuntenut perin-
neliikkeen ihmisiä. Se oli harmillista, kun voinut kuvateks-
teissä kertoa, keitä kuvassa oli. Toimittajavuosilta muistin, 
että nimet kuvateksteissä ovat tärkeitä. Ja mieluummin 
oikeat nimet, sillä väärä nimi on vielä huonompi juttu 
kuin nimen puuttuminen.

Vuosien mittaan ovat jääkäriperinneliikkeen ihmiset 
tulleet tutuiksi, eivätkä kuvatekstit tuota enää päänvaivaa. 
Pitkään tehty työ tuottaa nykyisin tuloksia myös siinä muo-
dossa, että minulle tarjotaan materiaalia. Tässä lehdessä 
kuvaus Sihvojen matkasta Lockstedtiin ja jääkäri Onni 
Harlinista tulivat minulle tarjottuina. Toki molemmat tu-
livat jääkäriperinneliikkeen sisältä, mutta tarjouksia tulee 
myös täysin ulkopuolisilta. 

Parole on perinneyhdistyksen jäsenlehti ja sen pitäisi 
näkyä jäsenten lehteen lähettämien kirjoitusten muo-
dossa. On aktiivisia jäseniä, kuten Jorma Ignatius, joka 
sen lisäksi, että on yksi lehden ”hovikuvaajista” on myös 
aktiivinen kirjoittaja.  Kiitoksen ansaitsevaan kirjoittaja-
kuntaan kuuluvat myös Helena Miettinen ja Anja Voss, 
jotka tässä numerossa kertovat historiaksi muuttuneesta 
Pohjoisrannan Jääkärikansliasta.

Taidan olla Parolen paitsi pitkäaikaisin myös vanhin 
päätoimittaja. Kohta tulee täyteen 78 vuotta.  Toisaalta 
kun katsoo vaikka liikkeen puuhamiehiä Asko Kilpistä tai 
Sami Sihvoa, niin eihän 78 ole ikä eikä mikään. Mutta 
totta kai olisi hienoa, jostain ilmestyisi nainen tai mies, 
joka sanoisi: hei mä voisin ryhtyä Parolen päätoimittajaksi.

Jukka Knuuti

Pääkirjoitus toukokuussa 2021
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Jääkärikanslian joka nurkka ja muistoesine                                                                                                             
sisälsi ja tuoksui jääkäriperinteeltä

Jääkäriperinneliikkeen ehdoton kes-
kuspaikka oli vuosikymmenet Jääkäri-
kanslia, Pohjoisranta 20:ssa sijaitseva 
”piilokonttori”, entinen vajaan 100:n 
kerrostaloasunto. Paikasta jouduttiin 
luopumaan tulossa olevan putkire-
montin takia, joka olisi aiheuttanut 
kestämättömän suuria kustannuksia. 
Lisäksi tila oli varsin vähällä käy-
töllä. Ainoa säännöllinen käyttäjä 
maanantaista torstaihin oli  kanslian 
”yleismies” Tiina Kiiski. Toisaalta var-
sinkin Asko Kilpinen ja myös Kari J. 
Talvitie tekivät kansliassa pitkiä päi-
viä. Mutta siltäkin osin tarve väheni, 
kun jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhat 
saatiin hoidettua ja uusi jääkärikirja 
julkaistua. Muuten tilojen käyttö oli 
satunnaista, kokouksia ja vastaavia.

Se ei poista vanhan kanslian mer-
kitystä ainulaatuisena  muistomerkki-
nä. Luopuminen oli haikeaa ja siitä 
kertoo seuraavassa Helena Miettinen. 
Anja Voss muistelee Jääkärikansliaa 
hieman aiemmilta vuosilta kanslian-
hoitajan kannalta.

Jääkärikanslia sijaitsi osoitteessa 
Pohjoisranta 20. Jylhää rakennusta 
kutsuttiin Kiholinnaksi, ja se oli aikoi-
naan Helsingin toiseksi suurin asuin-
kerrostalo. Kanslia siirtyi Jääkäriliiton 
omistukseen vuonna 1947 testa-
menttilahjoitusten turvin.  Kansliassa 
tehtiin parhaimmat päätökset, siellä 
kuuli jännittävimmät jutut, ja tapasi 
jääkäriperinteiden aktiiviset vaalijat.

Kiholinna rakennettiin aikoinaan 
upseeriperheiden asuintaloksi. Ra-
kennuksen julkisivut suunnitteli 
arkkitehti K. V. Lehtovuori, ja muut 
suunnitelmat toteutti O. J. A. Viljanen. 
Rakennuksen julkisivumateriaalina 
on puhtaaksimuurattu punainen 
tiili. Seitsemän-, osittain yhdeksän-
kerroksinen asuintalo edustaa 1920 
-luvun klassismia. Valmistumisvuosi 
oli 1928.

Kanslian keskeinen paikka oli vihreällä veralla katettu kokouspöytä. Tässä on me-
nossa perinneyhdistyksen hallituksen kokous vuonna 2017. Pöydän päässä on 
puheenjohtaja Pertti Laatikainen ja muut henkilöt vasemmalta Vesa Valtonen ja 
Kyösti Vuontela. Oikealla istuu varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen. Kokouksiin 
kuului aina kanslistimme Tiinan valmistelema voileipälounas.

Kokouspöydän toinen pää. Taustalla näkyy eteinen takkoineen, joka tuskin oli 
käyttökunnossa. Pöydän ääressä vasemmalta Martin Wolff, Kari Talvitie, Jukka 
Knuuti sekä Martti Ehrnroth.

Jääkärikanslia
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Isoisäni jääkärikommodori Väinö 
Miettinen asui tässä talossa, ja siksipä 
rakennuksella itsessään oli jo minul-
le iso merkitys. Muistan elävästi sen 
päivän, kun ensi kerran vierailin Jää-
kärikansliassa. Olin käynyt Jääkäri-
pataljoona 27:n tilaisuudessa vuonna 
2005 ja tavannut siellä Kari J. Talvi-
tien ensimmäistä kertaa. Tuli juttua 
Jääkärikansliasta ja kerroin, etten ole 
koskaan siellä käynyt. Asia tuli kor-
jata mitä pikimmiten ja sovittiinkin 
tapaaminen kansliaan. Portaikoissa 
tuoksui vanhan Helsingin taloille 
ominainen kerrostalon tuoksu, sei-
nillä oli Suomen leijonan kuvia, ja jo 
itse porraskäytävä oli komea.

Päästyäni sisään kansliaan kuulin 
kuin kaikuna vanhojen, asiaan pa-
neutuneiden herrojen hyvähenkistä 
jutustelua. Minut otettiin lämpimästi 
vastaan. Vähän kuin olisi kotiin tullut 
pitkän matkan jälkeen.

Sydämessä läikehti veren perintö ja 
rakkaus urheita jääkäreitä kohtaan. 
Mikä tunnelma! Mikä historian havi-
na, joka huokui jokaisesta esineestä, 
kirjasta, taulusta, jääkäripatsaista, 
käsitöistä, lipuista ja antiikkihuoneka-
luista. Täällä olivat jääkärit aikoinaan 
kokoontuneet, täällä oli 800 nidettä 
jääkärikirjallisuutta, lahjoituksena 

Tiina Kiiski on pyörittänyt kanslian  
miljoonia asioita vuodesta 2006.

Kokoushuoneen seinää komisti rivi Backmanssonin maalaamia muotokuvia jää-
kärikenraaleista. Pöydän ääressä oikealta Pertti Laatikainen, elokuvamies Pepe 
Teirikari. Hänen takaansa hieman näkyy Maisa Crockford. Ovesta tulossa Jukka 
Knuuti.

Vaikea oli mennä kansliaan tapaamat-
ta siellä Asko Kilpistä. Myös Helena  
Miettinen kuului kanslian vakiokävi-
jöihin

Kyltit ovessa kertoivat, ketä Jääkäri-
kansliassa asui Jääkäriliitto ja JP27:n 
perinneyhdistys (på båda inhemska). 
Parolen toimitus sai tyytyä pieneen 
muoviliuskaan.

Vieraskirja

Kokouspöydän vihreällä veralla oli vihreillä nahkakansilla varustettu vieras-
kirja. Siihen kuittasi jokainen kävijä, myös ”oman talon väki”, käyntinsä. Eniten 
kirjassa oli Asko Kilpisen nimikirjoituksia. Kilpisellä riitti töitä kansliassa viime 
vuosina uuden jääkärikirjan,  ” Suomen jääkärit – itsenäisyyden etujoukko”, 
toimitustyössä. Erityisesti Jääkärimarssin 100-vuotisjuhlan valmistelun ai-
kaan Kari J. Talvitie oli kuitannut lähes jokapäiväiset työhetkensä kansliassa.

Jääkärikanslia
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saatuja tauluja, jääkärimantteleita, ja 
tunnelma, se oli historiallinen, sivis-
tynyt ja mukaansatempaava. Täällä 
olivat jääkäriperinteiden aktiiviset 
vaalijat ja he kutsuivat minut mukaan. 
Tunsin itseni tervetulleeksi.

Tapasin tuolloin Maisa Crockfordin 
ensimmäistä kertaa ja pääsin heti 
tositoimiin. Tuulettamaan takapihan 
parvekkeelle pakkassäähän sarka-

Maisa Crockford huolehti jääkäriperin-
neliikkeen arkistosta ja kirjastosta.

Kanslian kokoushuoneen nurkan  
telineessä oli jääkärilippu, JP27:n  
perinneyhdistyksen sekä Helsinki- 
Uusimaan osaston liput.

Arno Hakkarainen Maisa Crockfordin 
pöydän ääressä.

Kiholinna on komea tiilitalo. Jääkäri-
kanslialla oli pihan puolelle neljä  
toisen kerroksen ikkunaa.

vaatteita, jääkärimantteleita. Vihreän 
pöydän ääressä kuulin tarinoita, näin 
dokumentteja, jääkärilipun, musiik-
kia, postikortteja, historiallisia niteitä, 
patsaita ja taas satoja kiinnostavia 
yksityiskohtia. Ne säilyvät rakkaana 
muistoissani. En missään ollut nähnyt 
tai kokenut tällaista paikkaa, jonka 
jokainen yksityiskohta veti puoleen-
sa. Jääkärien tarinat tulivat eläväksi ja 

Jääkärikanslia toimi Kiholinnassa 91 vuotta

Olen ollut Kansallisarkistossa luke-
massa Jääkäriliiton kokoispöytäkir-
joja vuosilta yrittäen selvittää,  miten 
Pohjoisranta 20 A 3 (Jääkärikanslia) 
on tullut Jääkäriliiton haltuun. 

Jääkäriliitto toimi myös Kiholinna-
na tunnetussa Pohjoisranta 20:ssa 
jo vuodesta 1932 ja koko talossa 
vuodesta 1928.  Jääkäriliitto päät-
ti lunastaa huoneiston (98,5 m2) 
marraskuussa 1946 hintaan 163.260 
markkaa. Liitto päätti pyytää kau-
pan tekemiseen 100.000 markkaa 

Jääkärisäätiöltä ja Hallan Säätiöltä. 
Tämä tapahtui 25.2. 1947. Samana 
vuonna, 22. syyskuuta, saatiin Jaati-
sen testamenttilahjoitus oli 400 000 
markkaa. Töölönkatu 12 osoitteessa 
Liitto oli vuokralla. Ihan tarkkoja 
aikoja en löytänyt. Vuoden 1958 
aikana Jääkäriliitto kuitenkin palasi  
Pohjoisrantaan.

Maisa Crockford

Jääkärikanslia

todeksi ja sain vetää niitä sydämeni ja 
sieluni täyteen. Parhaimmat päätökset 
tehtiin Jääkärikansliassa. Siellä suun-
niteltiin 100-vuotiskonserttia, Jää-
kärimarssin 100-vuotistilaisuutta ja 
Jääkärien kotiinpaluun juhlaa Vaasas-
sa. Siellä pidettiin Jääkäripataljoona 
27:n perinneyhdistyksen hallituksen 
ja Helsinki-Uusimaan osaston johto-
kunnan kokouksia. Juotiin kahvia ja 
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Myös kanslian keittiö palveli tarvittaessa toimistotilana. Kuvassa Jukka Pennanen, 
Asko Kilpinen, Sami Sihvo sekä Ohto Manninen.

Kanslian pihaa hallitsi  viereisessä ra-
kennuksessa sijainneen Sotamuseon 
kokoelmiin kuulunut rynnäkkötykki 
Sturmgeschütz III.

Jääkärikanslia

juteltiin. Oli eri toista saada jääkäri-
merkki kera kuohuvan jääkärilipun 
alla, vihreän pöydän vieressä.

Parhaimpana muistona muistan 
vielä Jyrki K. Talvitien esitelmän 
Merisodan pikkujättiläisestä, joka 
oli juuri ilmestynyt. Vaikka tilaisuus 
kesti yli kaksi tuntia, olisi sitä tarinaa 
olisi voinut kuunnella vielä paljon 
pidempään.

En konsanaan unohda Jääkäri-
kanslian henkeä, niitä keskusteluja 
ja tapaamisia, enkä sitä ilmapiiriä, 
joka syntyi historiallisesta tilasta ja 
kiinnostavien tarinoiden symbioosis-
ta. Olisin toivonut, että myös jälki-
polvemme olisi päässyt nauttimaan 
tästä kaikesta. Paikalla on merkitys, ja 

tunnelma, sitä ei uudet rakennukset 
ja tavanomaiset toimistotilat meil-
le ikävä kyllä tuo. Jääkäriperinteen 
vaaliminen ei onnistu pelkästään 
papereilla, se täytyy saada tuntea, 
kokonaisvaltaisesti, sydämessä. Jorma 
K. Ignatius on oivallisesti dokumen-
toinut kuvin Jääkärikanslian henkeä. 
Siitä tässä kuvakavalkadi.

Olkaapa hyvät!

TEKSTI: Helena Miettinen
KUVAT: Jorma Ignatius

Jääkärikanslia muuttui lopullisesti 
historiaksi, kun viimeisetkin perinne-
esineet pakattiin Niemen punaisiin 
muuttolaatikoihin. Kuva Tiina Kiiski.
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Jääkäriliiton toimistoon etsittiin työn-
tekijää ja minulta kysyttiin, olisinko 
kiinnostunut tehtävästä.

Perinneyhdistyksen vuosikokouk-
sessa 1978 minut oli valittu hoita-
maan yhdistyksen kirjanpitoa.

Olin ollut mukana Perinneyhdistyk-
sen tilaisuuksissa jo 15 vuoden ajan, 
joten monet asiat ja henkilöt olivat 
tulleet tutuiksi. Nuorin lapsistamme 
oli aloittamassa syksyllä koulun, joten 
ajankohta sopi perheemme tilantee-
seen. Puolisoni Paul oli ollut alusta 
asti aktiivisesti mukana Jääkärinuor-
ten, sittemmin JP 27n Perinneyhdis-
tyksen toiminnassa ja ystäväpiiriim-
me kuului Jääkäreitä, Jääkärinrouvia 
ja yhdistyksen jäseniä.

Mary-Ann´ Heinrichs otti minuun 
yhteyttä ehdotuksella, että hoitaisim-
me hänen kanssaan yhdessä kansliaa. 
Myönteisen vastaukseni jälkeen aja-
tus oli, että Mary-Ann´ hoitaisi Jääkä-
riliiton sihteerin työt ja minä vastaisin 
kirjanpidosta. Muut asiat hoitaisimme 
aluksi yhdessä vuoropäivinä.

Jääkäriliiton johtokunnan hyväksyt-
tyä ehdotuksemme aloitin 1.5.1978 
työni kansliassa. Aloittaessani työni 

Muistoja Jääkärikansliasta vuosilta 1978–1988

Anja Voss muistelee Jääkäri-
kanslian monipuolista toimin-
taa kymmenen vuoden ajalta, 
vuosina 1978–88. Kanslian his-
toriaa havisevassa ilmapiirissä 
kokoontuivat jääkärit, Jääkäri-
liitto, Jääkärinrouvien Yhdistys, 
Jääkärikerho ja JP27:n Perin-
neyhdistys. Siellä käytiin monis-
sa asioissa: hankittiin adresseja, 
kirjoja, pienoismerkkejä ja myös 
tutkittiin kirjaston kirjoja, arkis-
toja ja valokuvia. Kansliassa oli 
paljon jääkärimuistoja, siellä oli 
kodikasta ja muistorikasta.

Mary-Ann´ Heinrichs ja Anja Voss hoitivat yhdessä Jääkärikansliaa.

Jääkäreitä oli elossa vielä yli 100. Lii-
ton johtokunta muodostui Jääkäreistä, 
jotka olivat kutsuneet johtokuntaan 
tuekseen perinneyhdistyksen jäsenet 
Vt Martti Talvelan, kauppaneuvos Per 
Heinrichs´in ja vuonna1982 kommo-
dori Erik Wihtol´in.  

Puheenjohtajana oli kenraali A E 
Martola ja v:sta 1982 kenraali Albert 
Puroma. Jääkäreiden keski-ikä oli 
tuolloin n. 85 v, joten 10 vuoden 
aikana oli paljon hautajaisia. Toi-
misto oli usein avustamassa niiden 
järjestelyissä. Jääkärilippu oli yleensä 
mukana siunaustilaisuuksissa.

Jääkäreitä kävi usein kansliassa, he 
tulivat keskustelemaan ja kuulemaan 
tapahtumista. Majuri Jussi Nurmi 
kävi kansliassa melkein päivittäin, 
hän oli Parole-lehden päätoimittaja. 
Lehti oli silloin yksinomaan Jääkärei-

den tiedotuslehti ja yhteydenpitäjä 
veljien kesken. Autoimme vuosien 
aikana myös Paroleen liittyvissä kir-
joituksissa. Jussi Nurmi hoiti myös 
Jääkärikirjastoa, kirjastoon saatiin jat-
kuvasti lahjoituksia, se luetteloitiin ja 
pidettiin ajan tasalla. Jussi Nurmi oli 
Parolen päätoimittaja vuoteen 1986, 
jonka jälkeen vastuu lehdestä siirtyi 
Per Heinrichs´lle.

Kansliassa käytiin monissa asiois-
sa: hankittiin adresseja, kirjoja ja 
pienoismerkkejä ja myös tutkimassa 
kirjaston kirjoja, arkistoja ja valoku-
via. Uusi Jääkärimatrikkeli oli ilmes-
tynyt v. 1975. Niitä oli toimistossa 
satoja kappaleita. Kirjaa mainostettiin 
Parole-lehdessä, ja viikottain kirjoja 
lähetettiin eri puolille Suomea, ja 
matrikkelit myytiin loppuun.

Jääkärikanslia
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Kansliassa tehtiin  tv-sarjaa 
Jääkärien tie

Hilkka Vitikan käsikirjoittama ja 
Markku Onttosen ohjaama Jääkärien 
tie TV-sarja valmistui 1983. Sarjan 
asiantuntijana oli JP 27:n historian 
(v.1966) kirjoittaja, professori Matti 
Lauerma. Myös he kokoontuivat fil-
min tekovaiheessa kansliassa usein.

Jääkärilippu osallistui Puolustusvoi-
mien paraateihin, hoidimme kanslias-
sa niihin liittyvät järjestelyt.

Liiton vuosikokousjärjestelyt kuu-
luivat kanslian tehtäviin. Laadittiin 
vuosikertomukset tilinpäätök-sineen. 
Kirjanpidot hoidettiin perinteisellä 
tavalla käsin kirjaamalla tilikirjoihin.

Vuosikokouksissa oli mukana vielä 
paljon Jääkäreitä. Muilta paikkakun-
nilta tulleille Jääkäreille.

järjestettiin majoitus. Perinneyh-
distyksen vuosikokouksia alettiin 
järjestää samana päivänä Jääkäriliiton 
vuosikokousten kanssa. Yhdessä Jää-
käreiden ja Rouvien kanssa vietettiin 
sitten iltajuhla, joka päättyi tanssiin. 

Perinneyhdistyksen pj oli kauppa-
neuvos Per Heinrichs ja v:sta 1985 
kommodori Erik Wihtol.

Minut valittiin 1980 Perinneyhdis-
tyksen sihteeriksi. Perinneyhdistyksen 
jäsenille lähetettiin kiertokirje, jossa 
kerrottiin ajankohtaisista tapahtumis-
ta. Parolesta tuli 1986 alkaen myös JP 
27:n Perinneyhdistyksen jäsenlehti.

Kansliassa hoidettiin Jääkäriliiton 
ja Perinneyhdistyksen kirjanpitojen 
lisäksi Jääkärisäätiön, Jääkäreiden 
Helsingin Ala-osaston ja Jääkäriliiton 
Kannatusyhdistyksen kirjanpidot ja 
vuosikokoukset. Helsingin Alaosas-
ton kuukausi-kokouksia aloitettiin 
myös pitää Jääkärikansliassa,

aikaisemmin Jääkärit kokoontuivat 
Katajanokan Kasinolla. Osallistujat 
olivat vähentyneet, joten kokoukset 
sovittiin pitämään kansliassa. Ala-
osaston pj oli kenrl. Väinö Valve ja 
sihteeri Paul Voss.  Näihin kokoon-
tumisiin olivat myös Perinneyhdis-
tyksen jäsenet tervetulleita ja tästä 

muodostui Alaosaston lopettamisen 
jälkeen Jääkärikerhon toiminta.

Jääkärinrouvien kokoontumiset 
siirtyivät Sotilaskotiliiton tiloista myös 
kansliaan. Heidän osallistujamäärät 
olivat samoin pienentyneet ja nyt 
sovittiin ”saman katon alle” kaikki 
yhdistykset.

Kansliassa oli paljon jääkärimuis-
toja, siellä oli kodikasta ja muis-
torikasta. Jääkärinrouvien Yhdistys 
oli toiminut jo 50 vuotta ja heidän 
kokoontumisistaan olivat pitkään 
huolehtineet sotilaskoti -sisaret ”Lii-
sat”, Liisa Hietala ja Liisa Viranko. He 
tulivat Rouvien mukana kansliaan, 
edelleen huolehtimaan kokouksista 
sekä kahvitarjoiluista. Kaikki säilyi 
näin tuttuna ja turvallisena.

Jääkäriliiton Kannatusyhdistyksen 
tarkoituksena oli kerätä varoja lii-
kelaitoksilta ja teollisuudelta, liiton 
huoltotyön tukemiseen. Kannatus-
yhdistyksen puheenjohtajana oli 
pitkään toiminut Jääk. kenr. Pekka 
Somer ja sihteerinä Paul Voss. Kanna-
tusyhdistys piti kerran vuodessa vuo-
sikokouksen. Jääkärisäätiön toiminta 
oli tässä vaiheessa vielä pientä. Säätiö 
oli saanut testamenteilla lahjoituksia.

Säätiön toiminnasta tehtiin vuosit-
tain raportti oikeusministeriön sää-
tiörekisteriin.

Perinneyhdistyksen kokoukset 
pidettiin kansliassa ja yhdistys otti 
enenevässä määrin vastuuta liiton toi-
minnasta. Yhteyttä Puolustusvoimiin 
ja Upseerijärjestöjen yhteistyöelimiin 
vaalittiin.

Perinteiden siirtämisen yhtenä 
muotona oli, tehdä yhdessä Sota-
museon kanssa Jääkäreistä kertovia 
vitriinejä sotilaskoteihin lähinnä 
varuskuntiin, jotka vaalivat JP 27:n 
perinteitä. Vitriinit luovutettiin pa-
taljoonan hallintaan, niiden esineet 
olivat Sotamuseon omistuksessa.

Järjestettiin retkiä ja perhejuhlia

Yhdistys järjesti jäsenilleen paljon 
toimintaa, perheretkiä keväällä ja 
syksyllä. Ne olivat suosittuja, koko 

perheen voimin lähdettiin retkille.  
Perhejuhlat, jo pitkät perineet niillä, 
järjestettiin pikkujoulun aikaan. Juhla 
kokosi monta sukupolvea yhteen – 
ohjelma oli tuttu ja odotettu.

Usein oli jäsenten omien lasten 
tonttuleikkejä, Lucia kulkue kynttilöi-
neen, taikuri, onnenpyörä ja tieten-
kin arpajaiset, jossa oli paljon hyviä 
voittoja. Perhejuhlien järjestelyissä 
oli ”juhlatoimikunta”, näin saatiin 
yhdessä koottua arpajaisvoitot, oh-
jelmat ja kahvitarjoilut.

Myös matkoja Jääkärien jäljille 
Hohenlockstedtiin järjestettiin. Pe-
rinneyhdistyksen osastoja perustettiin 
usealle paikkakunnalle.

Jääkäriliiton vuosikokouksessa 
25.2.1987 tehtiin päätös liiton lopet-
tamisesta 1988.

Elossa olevista 20 Jääkäristä, oli 
paikalla 7.Vuonna 1987 lopetettiin 
Jääkäriliiton Helsingin ala-osasto ry, 
Jääkäriliiton Kannatusyhdistys ry, ja 
ne poistettiin yhdistysrekisteristä, 
kaikki sääntöjen mukaan, ennen Jää-
käriliiton lopettamista. Jääkäriliiton 
perinteiden säilyttäminen siirtyi JP 
27:n Perinneyhdistyksen hoitoon ja 
Jääkäriliiton varat siirtyivät Jääkäri-
säätiölle ja Parole ry:lle. Jääkäriliitto 
ry lopetettiin 25.2.1988 Ostrobotnian 
kassahuoneessa pidetyssä kokoukses-
sa, samassa paikassa, jossa jääkäri-
liikkeen perustaminen tapahtui 1914. 
Mukana tilaisuudessa oli 5 Jääkäriä. 
Elossa oli vielä 10 Jääkäriä.

Sain monia hyviä ystäviä Jääkäreis-
tä ja Jääkärienrouvista, sekä Perin-
neyhdistyksen jäsenistä.

Oli suuri ilo ja kunnia olla autta-
massa heitä elämän loppuvaiheessa. 
Mary-Ann´ Heinrichs opasti minua 
äidillisesti ja olen aina ollut suuresti 
kiitollinen hänelle, tästä yhteisestä 
ajastamme Jääkärikansliassa. Se oli 
elämäni parasta aikaa.

TEKSTI: Anja Voss

Jääkärikanslia
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Parole  33/1936

Johtokunnan työnvälitysvetoo-
mus ei johtokunnan ulkopuolella 
näytä saavuttaneen toistaiseksi  
juuri minkäänlaista kannatusta. 
Ainoastaan pari työpaikkatar-
jousta on tullut, mutta niihin 
paikkoihin sopivia tai halukkaita 
ei työttömien joukossa ole ollut. 
Toivomme kuitenkin, että syk-
syn tullen, jolloin kesälomat on 
pidetty ja työt taasen täydellä 
höyryllä alkavat, työnvälityskin 
pääsee käyntiin.

Parole  33/1936

Hyvä ystävämme ja entinen 
vääpelimme Otto Dolme on 
Parolen välityksellä lähettänyt 
sellaiset terveiset, että kaikki 
jääkärit, jotka ensi kesän (1936) 
Olympialaisten aikana tai niiden 
johdosta matkustavat Saksaan, 
ovat sydämellisesti tervetulleita 
hänen luonaan käymään. Osoite 
on Ahlbeck Seebad. Yhteydet 
Berliiniin mennessä ja sieltä pa-
latessa ovat mitä parhaimmat.

Parole 1936

Haminan alaosasto on kuollut 
– toistaiseksi. Se alkoi potea ve-
renvähyyttä, sillä jääkäri toisensa 
jälkeen muutti (vaakasuorassa 
tasossa) pyöreitten katujen kau-
pungista pois.  johtokunta siirtää 
Haminan osaston toistaiseksi 
Kouvolan alaosastoon.

Parole 1936

Työttömistä jääkäreistä Parole on 
päättänyt julaista Parolessa luet-
telon  ja tässä on ensimmäinen 
sellainen. Samalla johtokunta 
pyytää, että ne jääkärit, jotka 
voiva itse vierasta työvoimaa 
käyttää, ensi sijassa ajattelisivat 
omia työttömiä aseveljiään, ja 
ne jääkärit. joilla on suhteita 
työnantajiin, tiedustelisivat työ-
tä sitä kaipaaville. Kaikkihan me 
tiedämme, kuinka masentavaa 
työttömyys on puhumattakoon 
niistä muista kärsimyksistä, mitä 
se mukanaan tuo. Koettakaam-
me tälläkin tavoin toisiamme 
auttaa. Työttömiksi ovat tällä 
kertaa ilmoittautuneet seuraavat 
jääkärit: Sitten seuraa luettelo, 
jossa on 23:n työttömän jääkärin 
nimet, ammatit, sekä minkälaista 
työtä he etsivät.

Parole 79 vuotta sitten
1931 alkoi ilmestyä ”Parole; Jääkäriliiton  johtokunnan tiedonantoja jääkä-
reille”. Parole alkoi ilmestyä usein miten nelisivuisena. Jo seuraavana vuonna 
lehdykkään ilmestyi valokuvia. Vuoden 1957 alusta julkaisun nimi muuttui: 
Parole; Jääkäriliiton jäsenlehti. Ennen nimenmuutosta Parole oli muuttunut 
jo lehden näköiseksi. Parole julkaisee tästedes otteita vanhoista  Paroleista. 
Niistä saa hyvän kuvan siitä, millaista Jääkäriliiton toiminta oli 1930-luvulla.

Parole 7/1932 

Jääkäriliitosta  erotettiin johtokunnan päätöksellä 23.9.2 jääkäri Walter 
Mahomäki. Mahomäki saapui pataljoonaan 25.4.16 ja vapautettiin heikon 
näön vuoksi 24.7.16 oltuaan siis pataljoonassa  ainoastaan kolme kuukautta. 
Suomeen hän palasi  29.11.18. Ei ole ottanut osaa mihinkään taisteluihin 
Saksassa enemmän kuin Suomessakaan. Saanut Jääkäriliitosta vuosien 
varrella avustuksia yhteensä 3,500 markkaa. Asui Jääkärikodissa hoidokkina 
lähes vuoden. Sai sieltä kahden vuorokauden loman Viipuriin ja mukaan-
sa  Smk !00 :- tehdäkseen ostoksia Jääkärikodille. Katosi! Ilmestyi 26.8.32 
Helsinkiin Radiotukku Oy:n myymälään, ”osti” Jääkärikodin laskuun radio-
vastaanottimen  (sovittu hinta 1,200:-) ja katosi se mukanaan. On edelleen 
kateissa. – Jos tapaatte Mahomäen, niin vaatikaa häneltä pois jäsenkortti 
ja jääkärimerkki sekä palauttakaa ne  Jääkäriliitolle!
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Viime vuonna alkanut korona-vuo-
ristorata näyttää vieläkin jatkuvan. 
Epävarmuuden kanssa eläminen ja 
sen sietäminen turhauttaa ja väsyttää 
niin henkisesti kuin fyysisesti. Usko-
taan kuitenkin vahvasti, että kesän 
jälkeen ei tule uutta tartunta-aaltoa 
ja alamme siirtyä sellaiseen normaa-
liin, joka antaa taas mahdollisuuden 
fyysiseen kanssakäymiseen ja vapaa-
ehtoistoiminnan elpymiseen. Samalla 
kun uskomme tähän, niin tehdään 
kukin osaltamme parhaamme, että 
näin kävisi.

Maanpuolustuksemme peruspilari, 
maanpuolustustahdon ja -kyvyn pe-
ruspilarina on maanpuolustuksen pii-
rissä tapahtuva vapaaehtoistoiminta. 
Rohkeasti voisi sanoa, että Suomen 
jääkärit olivat tässäkin asiassa edellä-
kävijöitä lähtiessään vapaaehtoisesti 
kohti suurta tuntematonta johtoaja-
tuksenaan itsenäinen ja vapaa Suomi. 
Korona-ajassa pohdiskelen ajoittain 
siitä, kuinka epävarmalta ja toivot-
tomalta Suomen vapaus mahtoikaan 
näyttää jääkärien tehdessä päätöksiä 
lähdöstään Saksaan koulutukseen. 
Horjumaton usko asian oikeutukseen 
ja luottamus Suomen tulevaisuuteen 

ratkaisi ja epävarmuus ja turhautumi-
nen saivat väistyä. Toivon, että saatte 
tästä ajatuksesta kiinni ja Suomen 
jääkärien perinteiden vaaliminen 
vahvistaa meitä yhdessä ja erikseen 
yli tämän hankalan korona-ajan.

Perinneyhdistyksemme ja Jääkäri-
säätiön 50-vuotishistoriikin kirjoit-
taminen on käynnissä. Paljastamatta 
tarinan juonta kokonaan voin kertoa, 
että historiikista tulee erinomainen 
kertomus siitä, miten jääkärien ”per-
heyhdistyksestä” tuli tämän päivän 
JP27 perinneyhdistys. Pidän tärkeänä, 
että teokseen tulee omana kokonai-
suutena perinneyhdistyksen osasto-
jen tiiviit toimintakertomukset. Se on 
mainio mahdollisuus kertoa osastojen 
erityispiirteistä ja tavoista vaalia Suo-
men jääkärien perinteitä. 

Parole on ollut ja tulee olemaan 
keskeinen kanava kertoa jääkäreistä, 
heidän edesottamuksistaan ja perin-
neyhdistyksen toiminnasta. Se onkin 
ollut yksi keskeisimmistä lähteistä 
historiikkimme kirjoittajalle. Parolen 
toimittaminen ja artikkelien kirjoitta-
minen vaatii paitsi aikaa myös taita-
via ja sitoutuneita kirjoittajia. Kiitän 
Teitä kaikkia käyttämästänne ajasta 

ja vaivasta sekä yhteisen lehtemme 
eteen tehdystä työstä. Minulle erityi-
sen kiinnostavia ovat olleet aikalais-
kertomukset jääkärien vaiherikkaista 
matkoista, eli suoraan sanottuna 
seikkailuista. Erityisen lämmin kiitos 
Jukka Knuutille, joka jaksaa kärsiväl-
lisesti johtaa Parolen toimitusta.

Toivotan kaikille hyvää kesää sekä 
sitkeyttä ja terveyttä.

Jääkäriterveisin, Pasi Välimäki

Kolumni • Pasi Välimäki

Kesää ja valoa kohti!
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Hiukan lisää jääkäripaaden historiasta

Jääkäripaade

Kuva Jääkäripaadelta 1980. Silloin olivat jääkäripäivänä laskeneet paadelle Jääkä-
rirouvien tervehdyksen  S. Aula. F.Alve ja rouva Komonen.  Paaden oikealla puolel-
la seisovat jääkärikenraali Väinö Valve ja jääkärieversti Eino Polón. Tuolloin paadel-
le saatiin myös kunniavartio. Nykyisin seppeleenlaskut ovat pienimuotoisempia. 
Kuva Maisa Crockfordin kokoelma.

Tekstit Jääkäripaadessa

Tämä teksti on paaden vasemmassa 
alakulmassa olevassa osassa. Tekstin 
kirjoittanut runoilija ei halunnut ni-
meään kiveen, kertoo Anja Voss.

Tämä  kivi
turha turhassa maailmassa
tahtoo sanoa
että me kiitämme sinua synnyinmaa
että sinä tahdoit kutsua meitä

Stenen här
påvisk i påvisk värld
vill säga
att vi tacka dig fosterjord
att du ville kalla oss

Tämä teksti on suomeksi paaden va-
semmassa yläkulmassa ja ruotsiksi 
vasemmassa alakulmassa. Alla oleva 
pitempi teksti on muistomerkin oi-
keassa alakulmassa.

He lähtivät tästä maasta, joka silloin 
oli vieraan vallan miehittämä toiseen 
vieraaseen maahan saadakseen siellä 
sotilaan koulutuksen. He tulivat takai-
sin vuonna 1918 sotaan, jonka kaut-
ta tämä maa tuli itsenäiseksi. nämä 
jääkäreinä tunnetut miehet kulkivat 
historian myrskyn lävitse niinä vuo-
sina, jolloin oli aika hankkia tälle kan
salle itsenäisyys. sen katoamattoman 
merkityksensä tämä jääkäriliike saa 
siitä, että se oli ajassa varhainen, 
kun suomalaisille kysyttiin oikeutta 
elää kansakuntana tässä muutuvassa 
maailmassa. jääkärit tervehtivät jälki-
polvia, jatkoa aina tulevat kulkemaan
vapaata tietä tulevaisuuteen.
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Finnentagin historia

Finnentag alkuvuosina ”sammutetuin lyhdyin”                                                                          
hankalan ulkopoliittisen tilanteen johdosta

Finnentag-juhlan perustuskiven las-
kivat vuonna 1950 tri. Claus Hein ja 
jääkärieversti Eino Polon. Polon vie-
raili silloin perheensä kanssa Heinin 
perheen luona Kellinghusenissa. 

Helmikuun 25. kokoontui Kelling-
husenin sotilashautausmaan neljän 
jääkärihaudan ääreen sotaveteraane-
ja, reserviläisiä sekä paikallisten yh-
distysten edustajia kunnioittaakseen 
suomalaisten jääkäreiden muistoa. 
Seremonia toistettiin samana päivä-
nä Lockstedt Lagerin jääkärimuisto-
merkillä.

Tilaisuuden jälkeen Heinin avio-
pari ehdotti seremonian vuosittaista 
viettämistä. Ei ole viisasta järjestää 
”isoveljen” silmien alla suurellisia 
muistotilaisuuksia suomalaisten jää-
käreiden muistoksi. Näin suunnilleen 
rouva Hein perusteli ehdotuksensa. 
Heinin perhe oli oivaltanut, millaises-
sa tilanteessa Suomi oli siihen aikaan, 
jolloin sen piti navigoida poliittisten 
realiteettien karien keskellä.

Perinteeksi muodostuneen Fin-
nentagin ensimmäisinä vuosina 
”ajettiin”, kuten suomeksi sanotaan, 

Esitelmää pitävän Achim Jabushin kuvan lisäksi ruudulla näkyi Schüttin pariskun-
ta, joka piti jääkäreille tärkeäksi tullutta tukikohtaa kahvila Schüttiä.

Teksti perustuu Achim Jabushin 
virtuaali-Finnentagissa pitämään 
esitelmään. Jabush on yksi jääkä-
riperinteen tärkeimpiä ylläpitäjiä 
Hohenlockstedtissa. Hän on 
pitkäaikainen Hohenlockstedtin 
kulttuuri- ja historiayhdistyksen 
puheenjohtaja. Tiiviistä yhteis-
työstä suomalaisten kanssa 
kertoo miehen kunniamerkki-
ripa: Suomen valkoisen ruusun 
ansioristi, Sininen risti sekä Etelä-
pohjanmaan reserviupseeri-  ja 
reserviläispiirin ansiomitali.

Schüttin ja Heinin perheiden merkitys Finnentag-perinteen 
ylläpitämiselle

Suomalaisten jääkärialokkaiden 
koulutusjakson aikana, vuosina 
1915–1918, Lockstedt Lagerin kah-
vila Schüttistä muodostui suurelle 
osalle heistä tärkeä kiintopiste. Yh-
teydet ja ystävyydet, jotka syntyivät 
jääkäreiden ja Schüttin ja Heinin 
perheiden välille, elivät monta kym-
mentä vuotta.  Siitä kertovat elävästi 
perheiden vieraskirjat. 

Dierk Hein on vuosien aikana 
kerännyt paljon valokuvia ja muuta 
materiaalia, mitä liittyi hänen van-

hempiensa, tohtori Claus Heinin ja 
hänen äitinsä Käthen, o.s. Schütt, 
yhteyksiin ja ystävyyssuhteisiin 
suomalaisiin jääkäreihin.

Aineiston pohjalta Dierk Hein on 
laatinut kirjan. Siinä hän kuvailee 
myös, miten syntyi ensimmäinen 
Finnentag meille tutussa muodossa.    
Dierk Heinin kirja, suomennettuna 
”Suomalainen jääkäriliike 1915– 
2015”, julkaistu ensimmäisten suo-
malaisten vapaaehtoisten saapumi-
sen 100. vuosipäivänä.

Kahvila Schütten  
rakennus on edelleen 
paikallaan Hohelock-
stedtin pääkadun  
Kieler Strassen varrella.

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Finnentagin historia

”sammutetuin lyhdyin”. Suomalais-
ten osallistuminen oli muutaman ak-
tiivisen jääkärin harteilla. Paikalliset 
luottamushenkilöt sekä pormestarit 
ovat olleet alusta asti järjestelyissä 
mukana. Myös saksalaisen Jägerbun-
din eli jääkäriliiton edustus on ollut 
paikalla erilaisissa tapahtumissa.

Jääkärimuistomerkki siirrettiin 
vuonna 1955 alkuperäiseltä sijoitus-
paikaltaan entisen Soldatenparkin, 
(sotilaspuiston) nykyisen koulun 
alueelta, kunnialehtoon Finnische 
Allee:n varrelle. Ajankohtana oli  
1955 pidetty 40. Finnentag, jolloin 
järjestettiin sekä Lockstedt Lagerissa 
että Turussa mittavat juhlat.

Rundschau-lehdessä kirjoitettiin 
näistä tilaisuuksista otsikolla: ”Tänä 
päivänä 40 vuotta sitten Lockstedt La-
gerissa – Suomen vapaus sai alkunsa 
Holsteinissa”  

Vuoden 1964 Finnentag-juhlaan 
osallistui kunniavieraana eversti evp. 
Horn, hän laski Jääkäriliiton seppe-
leen. Pormestari Köthe lähetti samana 
päivänä tilaisuuden kunniaksi kaikki-
en nimessä sähkösanoman Suomeen.  

50. Finnentagin johdosta paljastet-
tiin raatihuoneella muistolaatta, jossa 
kerrotaan ensimmäisten suomalaisten 
vapaaehtoisten saapumisesta Lock-
stedt Lageriin helmikuun 25. päivänä.

 Eversti evp. Walter Horn ja kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Otto 
Wenzel paljastivat yhdessä muisto-
laatan. lyhyen seremonian jälkeen 
eversti Horn totesi ytimekkäässä  
puheenvuorossaan, että muistolaatta 
on vapauden symboli: ”Vaikka 50 
vuotta on historian mittakaavassa 
vain lyhyt aika, se on ihmisen elä-
mässä todella paljon.

Olen kiitollinen siitä, että saan 
viettää 25. helmikuuta 1965 ystävien 
kanssa Hohenlockstedtissa!”

Vuoden 1964 Finnentag-juhlaan 
osallistui kunniavieraana eversti 
evp. Horn, hän laski Jääkäriliiton 
seppeleen.

Lauri Leppäsen käsialaa oleva jääkäri-
muistomerkki paljastettiin 31.5.1939 
silloisessa Lockstedtissa.  Muistomer-
kin kunniaksi tehtiin pinssi.

Englannin upseereilla Sandhurst – Suomalaisilla  Hohenlockstedt

Vuoden 1968 Finnentag lienee ollut 
erityinen tapahtuma, koska silloin 
Hohenlockstedtissa muistettiin suo-
malaisten jääkäreiden saapumista 
ja samanaikaisesti Vaasassa heidän 
paluutaan Suomeen, kerrottiin 
Norddeutsche Rundschau-lehdessä 
26.2.1968.

”Vaikka Lockstedtin leiri on 
Hohen lockstedtissa jo melkein 

unohdettu, saamme olla ylpeitä 
siitä, että sillä on ollut merkittävä 
rooli ympäri maailmaa arvostetun 
Suomen armeijan perinteiden luo-
misessa. Samoin kuin muut armeijat 
ovat kasvattaneet upseereitaan niin 
tunnetuissa kouluissa kuin St. Cyr. 
Sandhurst tai West Point, suoma-
laiset viittaavat samalla ylpeydellä 
pieneen Hohenlockstedtiin.” 

Tästä Finnentagin viettäminen alkoi 1950. Jääkärieversti Eino Polón laske-
massa seppelettä jääkärimuistomerkille.

Vuosina 1920–1939 ei ollut 
virallisia juhlallisuuksia  

Nykyisten tietojen mukaan ei 
vuosien 1920–1939 välissä, eli 
siihen saakka, kun jääkärimuis-
tomerkki paljastettiin, järjestetty 
mitään virallisia tilaisuuksia jää-
käreiden koulutuksen muistoksi. 
Entiset jääkärit tekivät vierailuja 
kuitenkin Kellinghuseniin ja 
Lockstedt Lageriin.

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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Finnentagin historia

Kaikkien Finnentagien vaikuttavin seppeleenlasku: Jääkärikenraaliluutnantti Wol-
demar Hägglundin poika kenraali Gustav Hägglund ja jääkärikenraalimajuri Jussi 
Sihvon poika kenraalimajuri Sami Sihvo laskemassa jääkäriperinneliikkeen seppe-
lettä jääkärimuistomerkille koulutuksen alkamisen 100-vuotisjuhlissa helmikuus-
sa 1915.

Amiraali Juhani Kaskeala  saapui puolustusvoimien komentajana juhlistamaan 
Finnentagia 2005 ja hänen mukanaan tuli myös Kaartin soittokunta.

Vuoteen 1968 saakka vain                                                                                                                                     
jääkäreitä ja perheenjäseniä

Suomen edustus Finnentagin vietossa 
rajoittui vuoteen 1968 jääkäreihin ja 
heidän perheisiinsä. Kenraali Asko 
Kilpinen kirjoitti: Suomen puolustus-
voimat astuivat 1980-luvun lopussa 
kuvaan. 1990-luvun alusta on ensim-
mäisiä kuvia, joissa näkyy suomalai-
sia sotilasasiamiehiä.

Silloin presidentti Koivisto ehti tuo-
reeltaan lausua julkisesti, että Pariisin 
rauhansopimuksen artikla, jonka 
mukaan yhteydenpito saksalaiseen 
armeijaan oli kiellettyä, oli rauennut.

Tämän jälkeen ovat suomalaiset 
sotilasasiamiehet osallistuneet vuo-
sittain Finnentag-juhlallisuuksiin...”  

Kenraali Kilpinen kertoi, että hän 
osallistui sotilasasiamiehenä vuoden 
1993 Finnentagina  jääkärimuisto-
merkillä seppeleenlaskuun yhdes-
sä suurlähettiläs Kai Heleniuksen 
kanssa.

Kilpinen jatkoi muistelua: Siihen 
saakka, kun amiraali Juhani Kaskeala 
osallistui Suomen merivoimien ko-
mentajana juhlallisuuksiin, oli ken-
raali Väinö Valve ollut korkea-arvoi-
sin aktiiviurallaan Hohenlockstedin 
juhlallisuuksiin osallistunut sotilas. 
Hän toimi Suomen puolustusvoimien 
ja jääkäritoimikunnan delegaation 
johtajana, kun hän osallistui jääkä-
rimuistomerkin vihkimistilaisuuteen 
1939.  Kenraali Valve vieraili vuosien 
1950 ja 1979 välisenä aikana viisi 
kertaa Hohenlockstedtissa.

Neljä viimeistä puolustus - 
voimien komentajaa käynyt 
Finnentagissa

Suomen puolustusvoimien komen-
tajan osallistuminen vuodesta 2005 
alkaen  Finnentagiin jääkäriperinteen 
vaalimiseksi on tärkeä tapahtuma 
Schleswig-Holsteinin osavaltiossa. 
Tähän päivään saakka Finnentagin 
juhlallisuuksiin osallistuivat seuraa-
vat puolustusvoimien komentajat: 
amiraali Juhani Kaskeala, kenraali Ari 
Puheloinen, kenraali Jarmo Lindberg  
sekä kenraali Timo Kivinen.

Uuden vuosituhannen alku toi 
jälleen myös muutoksia Finnentagin 
viettoon. Kun Saksassa luovuttiin ar-
meijan kutsunnoista, suljettiin kaikki 
Steinburgin piirin varuskunnat, jol-
loin kunniavartioita ei saatu enää 
tutuista paikoista.

Tähän tehtävään ryhtyi saksalais-
suomalainen reserviläisten toveripiiri 
yhdessä Lockstedter Lagerin palo-

kunnan kanssa. Hohenlockstedtin 
pelimannit ovat jo vuosien ajan olleet 
vastuussa kunnialehdolla toimitetun 
muistotilaisuuden musikaalisesta 
osuudesta.

Kun on juhlittu pyöreitä muisto-
vuosia, on Hohenlockstedtissa vie-
railut myös Saksan Bundeswehrin ja 
Suomen puolustusvoimien kunnia-
vartioita. 
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Ilmari Sihvon matkakertomus kahden Sihvon                                                                                                                  
veljeksen lähdöstä jääkärikoulutukseen 1915

Transportti № 1:n vaiheista  
15.9.–3.10.1915 

14.9.15 vasten yöllä oli Sam Sihvo 
saapunut matkalta Viipurista kotiin 
Muolaan Lehtokylään. Samana päi-
vänä, päivällä, saavuin minä Pieta-
rista, jossa olin tekemässä halkojen 
toimitussopimuksen.

15.9.15 saapui kotiin Saksasta vär-
väys- ym. komennukselta Jussi Sihvo. 
Hänen ensimmäisten keskustelujen 
jälkeen Samille ja minulle tekemä 
kysymyksensä koski lähtöä Saksaan 
samaan sotakouluun, jossa hän ja 
Aarne olivat olleet jo helmikuusta 
lähtien. Päätöstä ei tarvinnut odottaa. 
Lähtö oli selvillä heti.

Se päivä oli lauantai ja lähtösaunaa 
ei tarvinnut erikoisesti lämmittää. 
Matkasuunnitelman mukaan. Sam 
lähti sunnuntai-aamuna 16.9.1915 
matkaan reittiä: Perkjärven asema 
– Helsinki – Kemi. Hänen oli mää-
rä kehoittaa ja saada Helsingistä 
mukaansa Veikko Läheniemi. Jussi 
ja minä lähdimme samana päivänä 
reittiä: Vuosalmi – laivalla Antreaan 
ja junalla Viipuriin. 

15.9.–3.10.1915

Minkälainen lienee ollut äidin ja 
isän mieliala lähdettyämme? Ainakin 
ennen lähtöä ja lähdön aikana se oli 
peloton ja toivorikas.

Yövyimme Vuosalmella. Seuraavan 
eli 17/9-15 päivän ohjelmaan kuului 
minulle ajaa Viipurista edelleen Teri-
joelle ja koettaa saada sieltä koulusta 
lapsuus- ja koulutoverini Jussi Närvä-
nen lähtemään mukaan.

Ehdin Terijoelle ennen koulupäi-
vän päättymistä ja sen vuoksi menin 
koululle varmistaakseni tapaamisen. 
Poikajoukossa tuli Jussi ja tervehtimi-
sen jälkeen hän kysyi: Olinko uudella 
matkalla? Kun muutamaa päivää 
aikaisemmin olimme tavanneet pa-
luumatkallani Pietarista.

Ilmari Sihvo kirjoitti matkakuvauksen. Sam Sihvo teki ”Jääkärin morsiamen”

Roskiin menossa olleesta laatikosta löytyi seitsemän miehen 
matkakertomus

Tämä vihkonen löytyi sattumalta talvella 2021 käydessäni läpi mieheni 
Antti Sihvon äidin Ilmi Sihvon o.s. Huhta pahvilaatikoihin kokoamaa van-
haa aineistoa. Olin jo hävittämässä vihkosta! Vasta törmättyäni vihkoseen 
toisen kerran havahduin, että kysymyksessä taitaakin olla tosikertomus 
eikä pelkkä tarina. Vihkonen sisältää jääkäriveljesten Ilmari ja Sam. Sihvon 
ja viiden muun nuorukaisen matkan Muolaasta Karjalan kannakselta Sak-
saan saamaan sotilaskoulutusta vuonna 1915 eli toista sataa vuotta sitten 
sekä pari muuta tarinaa. Kirjoittaja on mieheni isä Ilmari Sihvo.
Olen kirjoittanut kertomukset yhtä numerokorjausta lukuun ottamatta 1:1 
sellaisenaan puhtaaksi siinä muodossa kuin olen tekstistä selvää saanut.

Mäntyharjulla 18.4.2021, Liisa Sihvo

Ilmari Sihvon matkakertomus
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Saksaan menijät tapasivat toisensa ja etappimiehen Kemin asemalla, missä on 
nykyään graniittinen jääkärimuistomerkki.

Kun poikajoukko oli hajaantu-
nut, kysyi Jussi uudestaan uteliaana 
matkastani. Tulin tahtomaan Sinua 
mukaani. Minne, kysyi Jussi. Sinne, 
mihin on aikaisemmin jo paljon men-
nyt. Miten pääsen koulusta eroon? 
Käy sanomassa rehtorille, että isän 
kuoleman johdosta on erottava ja heti 
mentävä kotiin. Aikaa junan lähtöön 
oli kyllin käydä rehtorin luona ja 
pakata tavarat, jotka hän jätti asun-
toonsa. Illalla olimme jo Viipurissa.

Kaikki – lyhyemmänkin ajan teot 
ja kulut oli tästä lähtien harkittava ja 
suunniteltava etukäteen ottaen huo-
mioon poliisin tai santarmin sekaan-
tuminen niihin.

Seuraavan (18.9.15) päivän il-
lansuussa saavuimme Kouvolaan. 
Matkalippu oli ostettu sinne asti. 
Yöjunan, pohjoiseen, odottaminen 
Kouvolassa kävi vaivattomasti, kun 
siellä sähköttäjänä oli entinen luokka-
toverimme Albert Kuisma. Hän antoi 
meille suojaa asunnossaan junan läh-
töön asti ja osti meille matkaliput jo 
illalla, ettei meidän tarvinnut esiintyä 
lippuluukulla.

Ilmoitus jääkäriksi lähdöstä 
vanhemmille kirjeessä

Iisalmelta Jussi Närvänen kirjoitti isäl-
leen Muolaaseen pyytäen olemaan 
hätäilemättä ja odottamaan rauhal-
lisesti paluuta kotiin. Laskimme, että 
silloin kun kirje oli perillä, olimme 
mekin jo rajan yli Ruotsin puolella 
ja turvassa.

Laivamatka Kajaanista Vaalaan oli 
hidasta. Sen jatkoksi majatalokyydil-
lä, 65 km, Muhokselle oli myöskin 
raskas taival jo väsähtäneille matka-
miehille.

Muhokselta 22.9.15 aamulla lai-
vamatka Ouluun ja sieltä junalla 
Kemiin kävi mukavasti, kun junan 
lähtöä ei tarvinnut odottaa enempää 
kuin puolisen tuntia. Olihan siellä 
Oulun asemalla vähän jännittävää-
kin. ”Passissa” oleva santarmi katseli 
meitä vähän epäillen, mutta ei huo-
mannut, että pelkäsimme hänen tutta-
vuuttaan – ja laiskuuttaan jätti meidät 
tutkimatta. Niin pääsimme lähtemään 
Kemiin suorittamaan epäonnistunutta 
näytöstä Kemin asemalla.

Kemiin juna saapui klo 13.00-
14.00 aikoihin. Päivä oli kaunis syys-
päivä ja liikenne silloin oli aika lailla 
vähäistä, muutama henki, lukuun 
ottamatta aseman virkailijoita.

Ohjeen mukaan – ”Fennia” -laa-
tikosta pistimme noin, niin kuin 
huomattavasti tupakan suuhumme 

ja astelimme hitaasti aseman laituria 
pitkin odottaen, että joku tulisi tarjo-
amaan tulta tupakkaan.

Tämä odotusaika rupesi kuitenkin 
venymään arveluttavan pitkäksi ja 
niin pistimme tulen tupakkaan ja 
parhaan taitomme mukaan yritimme 
häipyä asemalta meille ennestään 
tuntemattomaan Kemin kaupunkiin. 
Mitään hankaluuksia ei sattunut ja 
pääsimme kaupungille, mutta epä-
varmuuden tunne täytti ajatukset, kun 
täysin vieraassa paikassa ja kaukana 
kotoa. 

15.9.–3.10.1915

Matkakassa alkujaan, Smk 20:-, mi-
nulla näytti 35 penniä ja Jussi Närvä-
sellä vähän yli markan. Vastaanotta-
jaa asemalla ei ollutkaan, sitä, jonka 
tunnusmerkin nähtyään piti tulla 
tarjoamaan tulta tupakkaan. Ei ollut 
muuta keinoa kuin viettää pitkät tun-
nit iltajunalle (klo 19.00–20.00) asti 
ja mennä yrittämään asemalle uudes-
taan. – Niin, sitten iltasella, menimme 
varovaisina asemalle junan tuloai-
kaan. Huolellisesti tarkkailimme, 
olisiko siellä vainolaisiamme: santar-
meja, poliiseja tai muita epäiltäviä. 
Junasta oli tulijoita aika runsaasti ja 
niin pääsimme sekaantumaan ihmis-
joukkoon ja rauhoittumaan.

Kemissä tavattiin lisääjääkäriksi 
lähteviä

Meidän oli yritettävä ”Fennia”-
konstilla tavoittaa vastaanottaja, jos 
sitä ylimalkaan olikaan. Emme kum-
minkaan ehtineet aloittaa, kun huo-
masimme jo Sam Sihvon ja Veikko 
Matti Läheniemen vaunun portailla 
pistävän ”reilusti” Fennian vasem-
paan suupieleen ja lähtevän käve-
lemään asemalaituria pitkin. Huvitti 
vahingon iloisena nähdä, että toisille 
tuli sama nolaus kuin itsellekin. Vas-
taanottaja ei esiintynyt nytkään.

Menimme tulijoitten luo ja an-
noimme tulta tupakkaan ja pistimme 
itsekin tupakaksi. Lähdimme sitten 
aseman pohjoispäitse kaupungille. 
Emme päässeet etemmäs kuin ra-
kennuksen päähän, kun rakennuksen 

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Ilmari Sihvon matkakertomus

Kuusi Sihvoa lähti                                              
 jääkärikoulutukseen                                            
 
Jääkäriksi   lähti kaikkiaan kuusi 
Sihvoa. Aarne, Sam, Jussi ja Ilmari 
Sihvo olivat veljeksiä. Heidän 
lisäkseen oli kaksi muuta Sihvoa: 
Tauno ja Armas, jotka olivat nel-
jän Sihvon veljessarjan serkkuja.
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varjossa lyhyt, tanakka nuorimies tuli 
kysymään, miten monta meitä oli. 
Niin oli ensimmäinen etappipiste 
saavutettu onnellisesti ja asianmu-
kaisesti. Kaksi osaa transportista oli-
vat suunnitelman mukaan yhtyneet 
Kemissä ja opas lähti niitä viemään 
majapaikkaan, Aarne Blick, vasta-
päätä asemaa.

Seuraava päivä 23.9.15 alkoi toi-
veikkaana. Eino Lehto kävi aamulla 
meitä katsomassa ja toi meille ajan-
kuluketta, nim. tupakkaa. Myöskin 
kävi Aarne Blick. Puheista kehittyi 
tieto, että aikomus oli kuljettaa 
meidät lahden yli Haaparannan tie-
noille moottoriveneellä, mutta täytyi 
odottaa moottorin remontin takia. 
Myöskin tuli tietoomme, että asioiden 
johdossa oli A. Hällfors. Häntä emme 
sillä kertaa tavanneet.

Pettymys aamuin, illoin alkoi tois-
tua jatkuvasti. Lähtö vain lykkääntyi. 
Niinhän se sitten lopulta tuli 26.9.15 
toista reittiä.

Edellisenä iltana yhteistuumin 
kemiläisten, uusien tovereittemme 
kanssa uskaltauduimme tansseihin 
Kemin työväentalolle. Siellä meillä 
ei ollutkaan mitään huomattavaa 
vaaraa, sillä tanssiyleisö näytti läpi-
kotaisin olevan enemmän tai vähem-
män vieraita toisilleen ja niin ollen 
kukaan ei kiinnittänyt meihin mitään 
huomiota.

26.9.15 illansuussa Aarne Blick, 
joka lähti saattamaan meitä junalla 
- - - pysäkille. Varovaisuuden vuoksi 
siirti meidät suojapaikkaan kotiinsa 
aseman lähelle. Edelleen hän suoritti 
tiedustelua, että reitti oli kunnossa ja 
tied. asemalla junan saapumiseen 
asti.

Niin sitten aika lailla suoraviivai-
sesti kiiruhdimme A.B.:n kotoa ju-
nan vaunuun. Lippu- ym. käytännön 
asiat suoritti A.B. Edessämme oleva 
taival ei ollut pitkä, mutta suunta oli 
aika lailla vaarallinen. Jännitys pääsi 
laukeamaan onnistuneen matkan 
jälkeen - - - pysäkillä, kun A.B. oli 
näyttänyt meille uuden oppaamme 
(Iikka Montell´in) ja juna oli lähtenyt 
liikkeelle A.B. mukanaan. 

15.9.–3.10.1915

Ilman mitään keskusteluja kuljim-
me uuden oppaamme perässä pois 
näkyvistä metsään. Siellä sitten ter-
vehdimme ja lähdimme patikoimaan 
vähäistä matkaa putaalle, jossa op-
paallamme oli vene. Putaalta Montell 
saattoi meidät edelleen Tornionjoelle. 
Hänen mukanaan kulkemamme koko 
matka ei myöskään ollut vaaroista 
vapaa. Siellä olisi saattanut suomalai-
nen tullipartiokin tehdä ilkeätä hait-
taa. Onnellisesti olimme kuitenkin 
jokirannassa ja pohjoisesta Tornion 
kaupungin valot olivat erittäin hyvänä 
apuna siirtyessämme ylikuljettavan 
miehen veneeseen ja hänen souta-
essaan yli erittäin koskisesta paikasta 
Tornionjokea.

Ruotsissa olivat vastassa Wolff, 
Kekoni ja Tuompo

Ruotsin puolella venemies opasti ja 
saattoi meidät pieneen taloon, tai 
huvilako lienee ollut, jossa meidät 
vastaanottivat kolme reipasta ja tuh-
tia miestä: Wolff, Kekoni ja Tuompo. 
Suomen maan osalta matka oli suo-
ritettu vaivoineen, jännityksineen 
ja monine vaaroineen. Kaksi osaa 
transportista № 1 oli jättänyt kotimaan 
epämääräiseksi ajaksi.

Vastaanottajat: Wolf, Kekoni ja 
Tuompo olivat valinneet tehtävän 
suorituspaikan aika hyvin. Asiaton 

Haparandan asemalaiturilla oli vilkasta. Kuvassa näkyy suomalaisten avustamana 
Pohjois-Venäjältä tulleita haavoittuneita saksalaisia sotavankeja.

kulkija lienee sattunut sinne juuri 
koskaan. Luultavasti ehti mennä aikaa 
paljon ennen kuin venäläisten urkki-
jat keksivät asiaa siihen pikkutaloon 
joen ja meren rannalla n. 3-4 km.

Saavuttuamme sisälle vieraiksi 
sytyttivät talon miehet takkatulen 
majapaikkamme lämpiämistä varten. 
Jouduimme viettämään siellä kaksi 
kokonaista päivää ja kolme yötä, 
ennen kuin matkamme Malmöhön ja 
edelleen oli saatettu vastaanottajien 
toimesta kuntoon. Aika kului etupääs-
sä tietämättä suoritettuun voimien 
kokoamiseen edessä olevaa raskasta 
matkaa varten.

Esimakua sotaisesta meiningistä 
saimme jo odotusaikana. Wolf oli 
erikoisesti huolehtivainen meidän 
suhteemme. Ajan kuluksi hän pie-
noiskiväärillä piti meille ampumahar-
joituksia selostaen ampumisen suorit-
tamista. Saimmepa kaiken kukkuraksi 
silmät pystyssä kuulla ja nähdä, miten

Kekoni ja Tuompo Wolfin saksan 
kielisen komennon mukaan esittivät 
saksalaisen sotilasruodun tulenava-
uksen ja lopettamisen. Kohta tuli 
mieleen epäily, että opinko minä 
ollenkaan noin täsmällistä ja nopeaa 
toimintaa. 

15.9.–3.10.1915

Kolmantena päivänä puolipäivän jäl-
keen tuli sitten lähtö Haaparantaan. 
Siellä meillä ei ollut mitään muuta 

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Ilmari Sihvon matkakertomus



PAROLE  2 • 2021   19

tehtävää kuin 3-4 h odotusajan jäl-
keen Savukosken majatalosta mennä 
asemalle ja junan vaunuun. Ja niin 
alkoi kolmen (pitäisi kaiketi olla nel-
jän) nuorukaisen junamatka.

Jo seuraavana päivänä huomasim-
me, ettei suomen kieltä ymmärtänyt 
kukaan. Jos joku urkkija lienee meitä 
kuunnellut, sai se tietää, että olimme 
merille menossa.

Matkareittimme oli halki Ruotsin ja 
jouduimme kaksi kertaa vaihtamaan 
junaa. Loppuivat laulut ja kaskut 
ennen kuin kovin pökerryksissä saa-
vuimme Malmöhön. Ruotsin junat 
lähtivät äänettömästi, joten oli vaa-
rallista poistua kauemmas junasta. 
Lienee ollut Örebro, jossa koetimme 
asemaravintolasta saada hengenpi-

Ruotsin rautatieasemat tulivat jääkäriksi meneville tutuiksi. Tässä ollaan Kungs-
backassa.

timiä ja Läheniemi oli jäädä junan 
kyydistä.

Malmössä meitä hoivaili ja edel-
leen toimitti Falkenberg. Malmöstä 
saimme myös transportinkolmannen 
ja viimeisen osan: Nordman, Gran-
lund ja kolmas, jonka nimi jäi minulle 
epäselväksi. He olivat asioineet joita-
kin aikoja Ruotsissa ja kokoontuneet 
siellä Lockstedtiin lähtöä varten.

Malmöstä edelleen meillä oli yhtei-
nen seittemän miehen matkatodistus 
ja se oli sen kolmannen miehen hal-
lussa, kun hän oli saksan kielen tai-
toinen ja ollut aikaisemmin Saksassa. 
Ensimmäinen yöpyminen ja samalla 
junan vaihto tapahtui Saksassa Stral-
sundissa. Saksan alueella meillä oli 
oppaana ja kuljettajana saksalainen 

sotilas. Meidät majoitettiin hotelli 
Germaniaan. Sotilas ohjasi meidät 
sinne ja lupasi tulla noutamaan 
aamulla puoli tuntia ennen junan 
lähtöä ja itse meni todennäköisesti 
kasarmille yöpymään. Kielitaidot-
tomuus, vaikka olimme puoli vuo-
sikymmentä sitä koulussa lukeneet, 
omalta osaltaan, tyhjä kukkaro ja tot-
tumattomuus toiselta puolen ja lisäksi 
henkilötodistuksen puute pysyttelivät  
meitä hotellissa tai sen läheisyydessä. 
Yhteinen matkatodistus oli sillä ruot-
sinkielisellä osalla transporttiamme ja 
he olivat livistäneet iltaa viettämään 
kaupungille.

Polizein kuulustelu pani 
matkalaiset tiukalla 

Vaikka olimmekin varovaisia, syntyi 
siitä seikkailu ihan itsestään. Jussi 
Närvänen jäi pieneen kauppaan 
jälkeemme. Me toiset: Sam. Sihvo, 
Läheniemi ja minä menimme hotel-
liin edellä valmistelemaan ruokailua. 
Istuimme ruokasalin pöydässä jo ja 
ihmettelimme Jussin viipymistä. Niin-
hän hän sitten tuli, mutta ei tullut yk-
sin. Erittäin ankaran näköinen Polizei-
herra oli hänen mukanaan. Niin alkoi 
tutkinto. Me emme saaneet sanoa 
sitä, että olimme suomalaisia, eikä 
myöskään sitä, mihin ja mitä varten 
todellisuudessa olimme menossa. Po-
lizei oli aika lailla innostunut ja luuli 
saaneensa hyvän saaliin. Selitimme, 
että olimme ruotsalaisia ja menossa 
merille. Polizei ei ollenkaan uskonut 
meitä ja koetti pelotellakin vaatien 
matkatodistuksia. Ilm., että aamulla. 
Kaikeksi vahingoksi hotellissa oli 
hovimestari, joka oli ollut Ruotsissa 
ja puhui hyvin ruotsin kieltä. Hän 
selitti Polizeille, että me osasimme 
huonosti ruotsia ja puhuimme jotain 
muuta kieltä. Polizei käski tuomaan 
Ruotsin kartan ja se pantiin eteemme. 
Tiukasti vaadittiin näyttämään paik-
ka kartalta, mistä olimme kotoisin. 
Näytimme Tornionjoen laaksoa ja 
sanoimme, että siellä puhutaan suo-
mea. Tutkinto näytti menneen vähän 
niin kuin umpikujaan ja Polizei jäi 
miettimään, mitä tehdä. Silloin ho-
vimestari löysi uuden langan, joka 

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Malmösta Saksaan mentiin junalautalla.

Ilmari Sihvon matkakertomus
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Tässä ollaan jo perillä Lockstedtissa. Kuvan asemarakennus on jäljellä, mutta  
kiskot kääritty rullalle jo kauan sitten.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

selvitti asian. Hän ilmoitti Polizeille, 
että nämä herrat toi sotilas ja lupasi 
tulla aamulla noutamaan. 

15.9.–3.10.1915

Polizei kohotteli miettiväisenä kul-
makarvojaan ja niin pisti käden lakin 
lippaan hyvästiksi ja lähti ulos. Ruo-
kailumme pääsi alkamaan 15–20 min 
myöhästyneenä.

Aamulla ennen klo 8.00 oli tran-
sportti kokonaisuudessaan junassa 
matkalla Hamburgin kautta Lock-
stedtin leirille. Maisemat syyssumui-
sessa päivässä näyttivät enemmän tai 
vähemmän samanlaisilta. Iltapäivällä 
saavuimme Hamburgiin ja vähän 
odotuksen jälkeen lähdimme toisella 
junalla pohjoiseen. Noin tunnin juna-
matkan päässä piti meidän muuttaa 
vieläkin junaan, jonka kulkusuunta 
oli lounaaseen – Kellinghusen – Lock-
stedter Lager Itzehoe.

Iltasella 2.10.15 olimme Lock-
stedtin leirillä pataljoonan esikunnan 
edessä. Sieltä meidät – transportti № 1 
– jaettiin 1 ja 2 komppanioiden kes-
ken. 1. komppania sai 6 ja toinen 1, 
nimittäin sen ”kolmannen miehen”.

3.10.15 olimme ensimmäisen 
kerran sotilaspuvussa. Nordman ja 
Granlund saivat pitää nimensä, mutta 
meistä toisista tuli: Nehrman, Sicher 
II, Sicher III ja Lehemani. Minä, Sicher 
III, olin 1. komppanian mies № 59 ja 
työkalukseni toistaiseksi annettiin 

”Aufstehen”, sen se hitto taasen huusi,  
kello vaikk´ on vasta puoli kuusi.
Gruppenfürer siihen lisää: ”Ylös sassiin,  
taikka muuten tarttuu rassiin”.
Kahvia saat mustaa maistaa,  
leipää saa vain nenä haistaa.
”Unterrichtill” muista olla, 
korvat pyöreinä kuin nolla.
Se, kun loppuu, päälle ”umgeseheralli, 
ulos riennä,  niin kuin halli.
”eins, zwei, drei, vier” mies mieheen huutaa, 
viluissansa aukoo suutaan.

”Stillgestanden” kuuluu sana, 
silloin seisoo vakavana,
mykkänä niin kuin kivipatsas, 
tyhjänä vaikk´ olkoon vatsas.
”Augen rechts” ja silmät sinne, 
missä näet ”Hauptmannimme”.
Jumaliste, jos ken liikahtaapi, 
”Nicht rühren” kajahtaapi.
Mit Gruppen rechts schwenkt marss, 
kuka perhana taas ei muista numeroans, jne.
Näin koviksi olivat muuttuneet elomme päivät.

Matti Läheniemi oli jäädä Örebrohon. Polizei pidätti Jussi Närväsen.

viikon perästä venäläinen sotasaalis-
kivääri ”torrakko” № 139690.

Neljän viikon perästä oli Veikko 
Läheniemellä selvillä minkälaiseen 

touhuun oli jouduttu ja hän kuvaili 
sitä näin:

Ilmari Sihvon matkakertomus
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Jääkärivänrikki Onni Harlin kaatui Raivolan  
aseman valtauksessa ja haudattiin Kuopion 
sankarihautaan

Jääkärivänrikki Onni Harlin kaatui 
23-vuotiaana komppaniansa kärjessä 
23.4.1918 Raivolan rautatieaseman 
valtauksessa Karjalan kannaksella. 
Skottitaustaisen Ruotsin kuninkaan 
palvelukseen 1600-luvun alussa astu-
neen ja sittemmin 1715 Suomeen siir-
tyneen soturisuvun vesa oli yksi 127 
jääkäristä, jotka kaatuivat vapausso-
dassa itsenäisen Suomen puolesta.

Onni Harlin syntyi 18.3.1895 Joroi-
sissa, mutta perhe muutti jo seuraa-
vana vuonna Kuopioon. Isä oli hovi-
neuvos, rautateiden lennätininsinööri 
William Harlin ja äiti Kokkolasta 
kotoisin oleva Sophie o.s. Mattsson. 
He saivat 10 lasta, joista neljä kuoli jo 
lapsena ja yksi 15 ikäisenä. Ruotsin-
kielinen säätyläisperhe eli turvattua ja 
vaurasta elämää kaupunkitalossaan. 
He asuivat kesäisin Särkiniemen maa-
tilallaan Vehmersalmella ja omistivat 
lisäksi tiloja Maaningalla, Heikkilän 
Konnevedellä ja Vakkakuusen Karttu-
lassa. Lapset oppivat sujuvan suomen 
kielen kavereiltaan.

Kulttuurikodissa kävi paljon vierai-
ta, usein kuopus ja ainoa tytär Elna 
lauloi ja soitti pianoa. Perhe oli hyvin-
kin suomenmielinen, mm. Eetu Iston 
maalausjäljennös ”Hyökkäys”, jossa 
Suomi-neito puolustaa lakikirjaa 
kaksipäisen kotkan hyökkäyksiltä, oli 
kodin seinällä. Valtion virkamiehenä 
William Harlinin oli kuitenkin oltava 
varovainen, urkkijoita ja santarmeja 
oli joka puolella.

Lapset kasvoivat isänmaalliseen 
henkeen. Onni kävi Kuopion Suoma-
laista Yhteiskoulua veljiensä tavoin. 
Hänestä kasvoi roteva ja urheilullinen 
nuorukainen. Elokuun alussa 1914 
Venäjä oli lähtenyt mukaan maail-
mansotaan ja julisti sodan Saksalle. 
Sortokausi venäläistämistoimineen 
syveni Suomessa. Onni oli käynyt 

Aikalaisvalokuva Karjalan taisteluista.

kuusi luokkaa yhteiskoulua, kun hän 
lähti syksyllä 1914 opiskelemaan 
Helsingin maanviljelyslyseoon. Siltä 
ajalta on 1. palkinto kolmiottelu-
urheilukilpailusta 20.5.1915.

Mutta Suomessa kuohui, tsaarin 
sortovalta piinasi suomalaisia. Onni 
oli tietoinen aktivistien jääkärivär-
väyksestä. Vuoden 1916 alussa hän 
keskeytti opinnot ja päätti yrittää 
Ruotsin kautta Saksaan. Matka kävi 
Helsingistä äidin sukulaisiin Kokko-
laan, josta hän soitti isälleen. William 
Harlin matkusti kiireesti poikansa 
luo ja yritti puhua tämän perumaan 
aikeensa. Turhaan. Tiedon mukaan 
William antoi kuitenkin lopulta siu-
nauksen tuolloin maanpetokselliseen 
tekoon. Lähes 190 suomalaisnuoru-
kaista oli lähtenyt jo vuotta aiemmin 
sotaoppiin Saksaan. 140 oli käynyt 
läpi ”pfadfinder”-kurssin ja nyt salai-

sen värväyksen tavoite oli suomalais-
joukon laajentaminen 2000 mieheen.

Tämän komppanian kanssa 
lähden vaikka helvettiin

Mutta venäläiset olivat saaneet vihiä 
jääkäriliikkeestä ja joulukuusta 1915 
alkaen ryhtyivät maanlaajuisiin vasta-
toimenpiteisiin. Mm. Tornion etappi-
tietä valvottiin tiukasti. Siksi Onni 
Harlin ja muutama hänen kumppa-
ninsa hiihtivät yli 100 kilometriä yli 
jäisen Merenkurkun Kokkolasta Uu-
majaan. Etappimies Harald Boucht 
opasti heidätkin matkaan ja järjesti 
varusteet.

Onni Harlin liittyi 25.2.1916 Sak-
sassa Lockstedtin koulutusjoukkoon. 
Hänen ”Soldbuch”-passinsa numero 
oli 232. Preussilainen kuri ja koulu-
tus olivat ankaria. Käskyt piti osata 
saksaksi, jota Onni tullessaan osasi 

Olli Harlin
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jo auttavasti. Alokasviikkojen jälkeen 
pidettiin parin päivän tarkastus, sen 
Onni läpäisi ja pääsi A-luokkaan, 
jolloin sai laajempaa liikkumava-
pautta kasarmilla. Kapteeni Baden 
2.komppaniassa hiki säästi verta. 
Tuloksia myös syntyi, Bade sanoikin 
myöhemmin seuraajalleen kapteeni 
von Mangoldtille: ”Tämä on niin hy-
vä komppania, että sen kanssa minä 
olisin lähtenyt vaikka helvettiin!”.

Kasarmielämä jatkuvine marssi- ja 
taisteluharjoituksineen päättyi, kun 
Kuninkaallinen Preussin Jääkäripa-
taljoona 27:ksi nimetty suomalaisyk-
sikkö sai käskyn lähteä Saksan itärin-
tamalle. Majuri Maximilian Bayerin 
johdolla pataljoona lähti Lokstedtista 
31.5.1916 junilla kohti Kuurinmaa-
ta (Latvia) ja liitettiin saksalaiseen 
Mitaun Ryhmään. Rintamaosuus oli 
noin 10 km Riikan eteläpuolella. 
Onni Harlin osallistui siellä Missen, 
Riianlahden ja Aa-joen taisteluihin. 
Maaliskuun lopulla 1917 pataljoona 
koottiin Libaun satamakaupunkiin, 
jossa oli kasarmeilla reservissä.

Koulutustahti oli kuitenkin kiivas, 
varsinkin konekivääri- ja pioneeri-
kurssit painottuivat. Myös urheilua 

harrastettiin, Harlin voitti Libaussa 
28.7.1917 Jääkäripataljoona 27:n 
mestaruuskilpailussa vauhdillisen 
korkeushypyn tuloksella 160 cm. 
Heinä-elokuun vaihteessa pataljoo-
nassa julistettiin kilpailu Jääkäri-
marssista. Sen voitti Heikki Nurmio 
runollaan, ja Jean Sibeliuksen sävel-
tämänä kohotti koti-ikävää potevien 
jääkärien olotilaa.

Harlin oli ollut yli puolitoista vuotta 
sotilaskoulutuksessa ja taisteluissa 
rintamilla, kun hänet 1.8.1917 va-
littiin pataljoonasta yhtenä 110 mie-
hestä, jotka lähetettiin Polangenin 
erikoiskomennuskurssille Tilsitin-Me-
melin radan varteen. Saksalaisen luut-
nantti Mellisin johtama erikoisosasto 
varustettiin heti täysillä kenttävarus-
tuksilla ja koulutettiin pikavauhtia pa-
taljoonan etujoukoksi suunniteltuun 
maihinnousuun Suomen rannikolle. 
Operaatiosuunnitelma kuitenkin 
peruttiin. Polangenissa miehille an-
nettiin perusteellista hävitys- ja sissi-
koulutusta räjähteiden käyttöineen, 
ja kurssitoiminta jatkui tammikuulle 
1918 asti. ”Polangenilaisia” alettiin 
syksyllä käyttää erikoiskomennuksina 
Suomeen, jolloin he veivät sinne asei-
ta ja opastivat suojeluskuntaryhmiä.

Suomessa alkoi 28.1.1918 vapa-

ussota, joka kääntyi myös sisällis- ja 
veljessodaksi. Vihdoin 25.2.1918 On-
ni Harlin saapui jääkärien pääjoukon 
mukana laivoilla Libausta Vaasaan. 
Seuraavana päivänä ylipäällikkö 
Mannerheim vastaanotti pataljoonan 
paraatin Vaasan torilla. Jääkäreistä 
400 sai Suomen armeijan upseeria-
rvot, vänrikistä majuriin. Hilfsgrup-
penführer Harlin oli yhtenä 157:stä, 
jotka saivat vänrikin arvon.

Jääkärivänrikki Harlin toimi ensin 
VII Jääkäripataljoonassa ja osallistui 
mm. Tampereen saartoon. Hänelle 
myönnettiin VR 4 miekkojen kera. 
11.4.1918 hän siirtyi 2. Jääkäriryk-
mentin XII pataljoonan 3. komppani-
an päälliköksi. Pataljoonaa koulu-
tettiin ja varustettiin Mikkelissä. Sen 
jälkeen oli lähtö Karjalan rintamalle. 
Komppanian sotatie vei Kauksamon, 
Kivennavan ja Raivolan taisteluihin.

Jääkärivänrikki kaatui Raivolan 
aseman valtauksessa

Raivolan rautatieaseman valtauksessa 
komppaniaansa taas hyökkäykseen 
johtanut jääkärivänrikki Onni Har-
lin kaatui 23-vuotiaana 23.4.1918. 
Hänen viimeinen kirjeensä kotiin 
Kuopioon on päivätty Kivennavalla 
19.4.1918, kuin enteenä monivuotis-
ten taistelujen päätteeksi muutaman 
päivän päästä koittavasta kohtalosta.

Onni Harlinin ruumis tuotiin rau-
tateitse Kuopioon. Silloin 14-vuo-
tias pikkusisko Elna oli vastassa 
asemalla vanhempiensa William ja 
Sophie Harlinin kanssa. Elna kertoi 
myöhemmin, ettei ensin tuntenut ar-
kussa makaavaa veljeään, vasta kun 

Kartta taistelusta, joka koitui Harlinin kohtaloksi. Kartan alareunassa näkyy  
hyökkäyksen kohde Raivolan asema.

Jääkärivänrikki Onni Harlin.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Olli Harlin
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oli tunnistanut hiusten alla olevan 
vanhan arven, itku oli purkautunut. 
Äidinäitini veli Onni Harlin siunattiin 
Kuopion sankarihautaan 8.5.1918 
yhdeksän kaatuneen vapaussoturin 
kanssa.

bolševikkivallankumouksen välttänyt 
itsenäinen tasavalta saattoi aloittaa 
oman maansa rakentamisen ja ehey-
tymisen.

Harlinin perhettä kohtasi vain 
parin vuoden päästä uusi tragedia. 
Hovineuvos William Harlin ryös-
tömurhattiin junassa maaliskuussa 
1920. Leski Sophie ja nuorin lapsi 
Elna Harlin muuttivat Kuopiosta 
Helsinkiin elokuussa 1920. Laulu-
opinnot konservatoriossa aloittanut 
Elna kohtasi siellä kadetti Erik Ok-
sasen. Kihlaus tapahtui maaliskuun 
1922 lopulla Presidentin linnassa. 
Presidentti K. J. Ståhlbergin ja hänen 
vaimonsa Esterin läsnä ollessa kadetit 
lyötiin miekalla upseereiksi. Sen jäl-
keisessä kahvitarjoilussa Elna ja Erik 
oli kutsuttu presidenttiparin pöytään, 
olihan Ester Elnan kummitäti. Kosinta 
oli yllätys kaikille, ja siihen vastattiin 
myöntävästi.

TEKSTI: Pekka-Juhani Kuitto
metsätalousneuvos,  
sotahistorioitsija

Rakkaat Vanhempani! 

Olen täällä Karjalassa ottamassa ehken Suomen vapaustaistelun viimeisiin 
taisteluihin osaa. Voin erittäin hyvin ja senpä takia juuri ajattelen käyttää 
voimani ja nuoren vereni Suomen hyväksi. Otan osaa erään kylän valloi-
tukseen, joka on aivan ketjumme edessä. Tunnen velvolliseksi tekemään 
ja näyttämään komppanialleni ettemme ole isiämme huonompia, vaan 
että jokaisen nuorukaisen rinnassa tulvii kiihkeä isänmaan rakkaus ja joka 
ilmenee paraiten teoissa.

Olen valmis milloin hyvänsä uhraamaan henkeni ja vuodattamaan 
vereni maan ja vapauden edestä, joka minulle on rakkain maailmassa. 
Ainoa joka mieleni pahoittaa on, että en saanut loppuun suorittaa niitä 
pyrintöjäni ja velvollisuuksia, joita olen arvaamattomassa velassa Teille. 
Puhtaalla sydämellä ilmaisen Teille vanhemmille, että parhaani olisin 
koettanut Teitä auttaaksenne vanhoilla päivillä. Ja nyt minulla olisi ollut 
tilaisuus edes pienen osan kiitollisuudestani palkita.

Toivotan Teille kaikille: isälle, äidille, Arvolle, Oivalle, Toimille ja Elnalle 
pitkää ikää ja elämäniloa. Samalla pyydän sanomaan terveiseni tutuilleni! 
”Soma on sotahan kuolla”. Hyvästi! 

Vanhempiaan kunnioittava Onni

Vapaussota päättyi toukokuun 
lopulla valkoisten voittoon. Sotaan 
ehti mukaan kaikkiaan 1261 jääkä-
riä, joista 365 kaatui tai haavoittui. 
Venäjän vallan alta vapautunut ja 

Olli Harlin

Uusia postikortteja

Postikortti sarja sisältää 5 korttia. 
Hinta 5 euroa / sarja

Postikortti
Hinta 1 euroa
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Partisaanit ampuivat kolme  
sotilaskotisisarta 5.7.1942
Muistopaikka Kuusamossa kertoo traagisista tapahtumista

Sotilaskotisisarten muistomerkki  
kuvattuna 5.7.2020, tasan 78 vuotta 
tapahtuneen jälkeen. Kuva: Seppo 
Simola.

Tienvarren viitta kertoo muistomerkin 
sijainnin. Kuva: Seppo Simola.

Kesän 2020 Koillismaan kierroksel-
lani huomasin sattuvani vain pienen 
koukkauksen avulla paikalle, jossa 
päivälleen 78 vuotta aiemmin ta-
pahtui traagisia asioita. Partisaanit 
murhasivat kolme sotilaskotisisarta 
ja kaksi sotilasta heitä suojanneesta 
saattueesta. 

Pian sen jälkeen kun Taivalkoski 
vaihtuu Kuusamoksi valtatiellä 5 
pohjoiseen ajettaessa, itää kohti haa-
rautuu seututie 843. Viitassa lukee 
Murtovaara 12. Viitisen kilometriä 
Murtovaarasta etelään näkyy tien 
laidassa jo kaukaa ruskea nähtävyys-
opaste. Murhapaikka on nykyään 
selkeästi viitoitettu.

Sotilaskotijohtajattarien 
tarkastusmatka

Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Toini 
Jännes (s. 1884) sekä yhteyssisarena 
Kiestingin suunnalla toiminut Greta 
Palojärvi (s. 1898) olivat tarkastus-
matkalla Uhtuan ja Kiestingin suun-
nan sotilaskodeissa. Uhtualla heidän 
seuraansa liittyi pohjoisen sotilasko-
tielimen talouspäällikkö Faini Aflecht 
(s. 1903). Matka katkesi Kuusamon 
Murtovaaraan aamuyöllä 5.7.1942.

Seurueeseen piti kuulua myös soti-
laskotiliiton varapuheenjohtajan Eva 
Railon, mutta koska hänen poikansa 
oli juuri saanut loman rintamalta pyy-
si rouva Railo puheenjohtaja Jännek-
seltä lupaa jäädä pois matkalta. Lupa 
heltisi, ja näin partisaaneille jäi yksi 
uhri vähemmän.

Muistomerkki sotilaskotisisarille

Murhapaikalle pystytettiin tuoreel-
taan valkoinen puuristi, jossa oli So-
tilaskotiliiton tunnus ja tapahtuman 
päivämäärä. Sotilaskotiliitto hankki 
myöhemmin paikalle muistokiven. 
Paikka oli liikenteellisesti huono, ja 
muistokivi siirrettiin 1980-luvulla 

noin 150 metriä varsinaiselta tapah-
tumapaikalta pohjoiseen mäenharjan 
toiselle puolelle, ja muistomerkin luo 
raivattiin pienehkö levähdyspaikka. 

Seututie on nykyään päällystetty 
ja hyvässä kunnossa, mutta alkupe-
räinen tapahtumapaikka oli ylämäen 
mutkassa paikassa, jossa huono-
kuntoista ja kapeaa soratietä ajavan 
kuljettajan oli hiljennettävä vauhtia.

Koruton kivi ja siihen kiinnitetty 
laatta kertoo tapahtumasta 5.7.1942. 
Muistopaaden vierellä on opastaulu, 
jossa kerrotaan Kuusamon alueella 
sattuneista partisaanien tuhotöistä 
laajemminkin.

Kaksi autoa korpitiellä

Sotilaskotisisaria kuljetettiin siviili-
mallisella henkilöautolla, jota ajoi 
korpraali Toimi Rossinen (s. 1904). 
Turvamiehenä etupenkillä istui korp-
raali Veikko Moilanen (s. 1916). Muut 
neljä suojaosaston sotilasta liikkuivat 
avomallisella maastoautolla. 

Tarkastusmatka jatkui iltamyöhäl-
lä 4. heinäkuuta. Sotilaskotisisarten 
kahden auton osasto ajoi alkumatkan 

kymmenen ajoneuvoa käsittäneen ja 
panssariautoilla varmistetun loma-
laiskolonnan mukana. Suomen puo-
lella lomakuljetus kääntyi toisaalle, ja 
sotilaskotisisaret lähtivät pohjoiseen 
kohti Lohilahtea, joka sijaitsi noin 
20 kilometrin päässä Kiestingistä. 
Lohilahden sotilaskodissa oli valmis-
teltu juhla korkea-arvoisten sisarten 
kunniaksi.

Sisaria kuljettaneen auton sivuikku-
na oli rikki, joten suoja-auton sora-
tiestä nostama pöly tunkeutui autoon. 
Tämän vuoksi puheenjohtaja Jännes 
ehdotti, että henkilöauto siirtyisi kär-
keen. Oltiinhan jo Suomen puolella 
eikä partisaanivaaraa pidetty erityisen 
suurena. Autot vaihtoivat paikkaa, ja 
nyt avonainen maastoauto joutui jät-
tämään etäisyyttä maantiepölyn takia.

Mitä Murtovaaran tiellä 
tapahtui?

Tapahtumakuvaus vaihtelee hieman 
eri lähteissä, eikä yksiselitteistä var-
muutta tapahtumien kulusta ole. 
Aamuaurinko loi jo säteitään korpi-
maiseman ylle lämpimässä keskike-

Sotilaskotisisaret
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sän yössä. Kello oli ilmeisesti noin 
03.30 kun pitkän ylämäen jälkeisessä 
mutkassa tien molemmilta puolilta 
avattiin tuli. Kiivain tulitus kohdistui 
ensimmäiseen autoon, ja noin 50 
metriä jäljessä ajaneen suoja-auton 
miehistö onnistui heittäytymään avo-
autostaan ulos vastaten tuleen. 

Alkoi lyhyt mutta kiivas tulitaiste-
lu, jonka aikana partisaaniosastoon 
verrattuna pieni suojaosasto joutui 
vetäytymään onnistuen samalla har-
hauttamaan partisaanit, jotka tavoit-
telivat myös ensi-iskusta selvinneiden 
henkeä. Tuolloin kaikki ensimmäises-
sä autossa olleet olivat ilmeisesti jo 
saaneet surmansa.  

Partisaanien irtauduttua suojaosas-
to pääsi tutkimaan tapahtumapaik-
kaa. Partisaanit olivat viimeistelleet 
tuhotyönsä heittämällä seulaksi 
ammuttuun autoon sytytysrasian. 
Autossa olleet olivat sisar Palojärveä 
lukuun ottamatta ehtineet ulos ja 
kaatuneet tulituksessa tien viereen. 
Ennen pakoaan ja sytytysrasian heit-
tämistä partisaanit olivat ryöstäneet 
vainajien arvoesineitä. Menehtynyt 
sisar Palojärvi oli jäänyt autoon, ja 
hänen tunnistuksensa varmistettiin 

Vielä everstin arvossa oleva Väinö Palojärvi jakaa kunniamerkkejä sotilaskotisisaril-
le 28.12.1941 Lohilahden uuden sotilaskodin vihkiäistilaisuudessa. Tähän samaan 
sotilaskotiin partisaanien uhreiksi joutuneita sisaria odotettiin 5.7.1942. SA-kuva.

tulen vaurioittaman rannekellon 
kaiverruksesta. Kello oli pysähtynyt 
ajassa 03.45. 

Talouspäällikkö Aflechtilla oli mu-
kanaan Uhtuan suunnan parin kym-
menen sotilaskodin tilitysrahoja yli 
260 000 silloista markkaa. Palaneesta 
autosta löytyi vain viitisen sataa mark-
kaa kolikoina. Setelit olivat joutuneet 
joko tulen tai partisaanien saaliiksi. 
Todettuaan, ettei uhrien hyväksi ollut 
mitään tehtävissä, kaksi suojaosas-
ton miestä lähti etsimään puhelinta 
ilmoittaakseen tapahtuneesta ja hä-
lyttääkseen takaa-ajo-osaston.

Kenraalin piinallinen odotus 

Lohilahdessa sijainnut sotilaskoti 
Tapparan pesä oli valmisteltu otta-
maan vastaan korkea-arvoiset vieraat. 
Odottajien joukossa olivat muiden 
muassa armeijakunnan komentaja 
kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuo 
sekä divisioonan komentaja ken-
raalimajuri Väinö Palojärvi, joka oli 
autossa matkustaneen sotilaskotisisar 
Palojärven aviomies.

Korkea-arvoisille sotilaskotisisarille 
oli rakennettu hirsimaja majoituspai-
kaksi, ja sotilaat olivat valmistaneet 

tuohivirsut tuliaislahjaksi. Paikalliset 
sotilaskotisisaret olivat puolestaan 
siivonneet, leiponeet ja paistaneet. 
Aamulla rykmentin komentajan si-
jainen majuri Ali Koskimaa tuli vielä 
sotilaskotiin varmistamaan vierailun 
yksityiskohtia. Neuvottelun päätyttyä 
odottajat alkoivat jo olla huolissaan 
vieraiden viipymisestä.

Heinäkuun viidennen päivän kään-
nyttyä jo iltapäivän puolelle vii-
västyksen karmea syy ilmoitettiin 
odottajille. Adjutantti toi sotilaskotiin 
kirjeen, jossa oli majuri Koskimaan 
lyhyt selostus tapahtuneesta. Juhlat 
peruutettiin, ja varattu tarjoilu jaettiin 
etulinjan sotilaille.

Sattuma niitti satoaan

Sodassa paljon jää sattuman varaan. 
Joskus sattuma koituu onneksi, joskus 
tuhoksi. Sotilaskotiliiton varapuheen-
johtaja Eva Railo oli onnekas. Hänen 
lomalle päässyt poikansa käytännössä 
pelasti äitinsä hengen, koska äiti pe-
rui osallistumisensa tarkastusmatkalle 
pojan loman takia.

Henkilöautoa kuljettanut korpraali 
Rossinen olisi taas päässyt lähipäivinä 
ikäluokkansa perusteella reserviin. 
Vanhimpia ikäluokkia oli alettu ko-
tiuttaa jo siinä vaiheessa, kun syksyn 
1941 hyökkäys hyytyi asemasodaksi. 
Rossinen kuitenkin suostui tekemään 
”vielä tämän viimeisen matkan”, josta 
sitten todellakin tuli hänelle karmeal-
la tavalla viimeinen. Rossisen auto oli 
alun alkaenkin joutunut tähän ajoon 
vara-autona, koska sotilaskotisisa-
rille varattuun ajoneuvoon oli tullut 
moottorivika.

Ylläkköpaikalla oli ollut edelliseen 
päivään saakka joukkueen vahvuinen 
varmistusosasto, koska viikkoa aiem-
min partisaanit olivat tuhonneet sak-
salaisen kolonnan samalla paikalla, 
ja tie oli nyt suljettu liikenteeltä. Kun 
partisaaneista ei enää saatu havain-
toja, varmistusosasto oli vedetty pois. 

Tieto partisaanivaarasta ja tien käyt-
tökiellosta oli kerrottu myös sisarille, 
mutta nämä vetosivat divisioonan 

Sotilaskotisisaret

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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komentajan lupaan sekä suojaosas-
ton tuomaan turvaan. Suorempikin 
tie määränpäähän olisi ollut, mutta 
idempänä kulkevana se arveltiin vaa-
rallisemmaksi.

Suojaosaston sotilaat hieman aras-
telivat korkeita sotilaskotisisaria, eikä 
etupenkille tahtonut löytyä menijää. 
Suojaosaston johtaja, alikersantti Into 
A. Salmi oli jo itse menossa, mutta 
korpraali Moilanen sittenkin tarjou-
tui vapaaehtoiseksi. Se sinetöi hänen 
kohtalonsa. Salmi nousi maastoau-
toon muiden turvamiesten kanssa.

Olisivatko sotilaskotisisaret ja 
heidän autossaan olleet korpraalit 
voineet pelastua, jos henkilöauton 
sivuikkuna olisi ollut ehjä ja auto olisi 
voinut ajaa suunnitellulla paikallaan 
maastoauton perässä? Jos ja jos… 
Voimme esittää kysymyksiä, mutta 
vastauksia emme saa.

Siunaustilausuus Helsingissä

Hieman myöhemmin paikalle Kuu-
samon suunnasta sattunut saksalais-
kolonna evakuoi vainajat. Sotilasko-
tisisaret siunattiin Helsingin Vanhassa 
kirkossa 10. heinäkuuta arvovaltaisen 
saattoväen läsnä ollessa. Marsalkka 
Mannerheim antoi samalla päivä-
määrällä päiväkäskyn vihollisen tu-
lessa kaatuneiden sisarten muistoksi 
ja kunniaksi.

Kenraali Palojärven sotavuosien 
koettelemukset eivät jääneet vaimon 
traagiseen menetykseen. Saman vuo-
den lokakuussa Palojärvien vanhin 
poika, vänrikki Mauri Palojärvi kuoli 
Lentosotakoulun oppilaana, kun 
hänen koneensa putosi moottorihäi-
riön seurauksena. Vielä heinäkuussa 
Mauri-poika oli kantamassa äitinsä 
arkkua sukuhautaan.

Selkeä opastus muistomerkille

Pysäköityäni autoni autiolle leväh-
dyspaikalle suuntasin muistomerkille 
ja vietin sen äärellä lyhyen hiljaisen 
hetken uhrien muistoa kunnioitta-

Partisaanit polttivat seulaksi ampumansa auton sisätilat ennen vetäytymistään. 
Kuva: Kansa Taisteli 3/1959.

Sotilaskotisisaret siunattiin haudan lepoon Helsingin Vanhassa kirkossa 10.7.1942. 
SA-kuva.

en. Muistomerkin koordinaatit ovat 
Googlen karttapalvelun mukaan 
65,633266 / 29,471682. Paikka on 
noin viisi kilometriä Murtovaarasta 
etelään ja parisataa metriä Isolehdon 
tienristeyksen bussipysäkiltä pohjoi-
seen. Viitoitettu paikka on helppo 
löytää. 

TEKSTI JA KUVAT: Seppo Simola

Julkaistu aiemmin Panssari-lehdessä

Lähteitä: 

Pentti Airio: Sotilaskotityötä 100 
vuotta 1918–2018

Tuomas Manninen: Greta ammuttiin 
väijytyksessä (IS teema Naisten sota 
2.12.2010)

Into A. Salmi: Partisaanien tihutyö 
(Kansa taisteli -lehti 3/1959)

Hilkka Salmio: Vihreä sisar korpiso-
dassa 1939–1944

Sotilaskotisisaret

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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Tuntematon sotilas kävisi sosiologi-
sesta tutkielmasta, jossa tutkimus-
metodina olisi käytetty osallistuvaa 
havainnointia. Jotenkin noin kirjoittaa 
Knut Pipping sosiologisessa tutkiel-
massaan ”Komppania pienoisyhteis-
kuntana” (1978). 

Tuo tutkimus on palannut viime 
viikkoina mieleen, kun on juhlittu 
Väinö Linnan syntymän 100-vuotis-
muistoa. Siinä yhteydessä on palattu 
myös siihen, miksi Urho Kekkonen 
nimitti Linnan ei kirjallisuuden vaan 
tieteen akateemikoksi.

Siinä taisi UKK jälleen kerran 
piruilla vieromalleen akateemikko-
instituutiolle. Joskus aiemmin oli 
selvitelty taiteen akateemikon arvoni-
men antamista Linnalle. Mutta hanke 
tyssäsi, kun kirjallisuuden senhetkiset  
auguurit eivät saaneet aikaiseksi tar-
vittavia lausuntoja. Ja Linnan tuumasi, 
että antaa sitten olla.

Aikoinaan tuli vastaan ruotsalainen 
teksti, jossa kerrottiin, että Ruotsissa 
Edvin Laineen Tuntematon sotilas 
esitettiin jossain vaiheessa jokaiselle 
varusmiesikäluokalle ja itse romaa-
nia käytettiin opetusmateriaalina 
upseerikoulutuksessa. Itse kyllä näin 
Tuntemattoman Pioneerirykmentin 
elokuvasalissa Korialla 1964, mutta 
en muista, että kirjaa olisi RUK:ssa 
mainittu.

Kuinkahan monella johtamisen 
kurssilla on Suomessa  käytetty 
esimerkkinä hyvästä johtamisesta 
Koskelaa ja huonosta Lammiota. Se 
on helppoa, kun koulutettavat heti 
tuntevat esimerkkityypit. 

Linnan 100-vuotisjuhlien kunniaksi 
ilmestyneistä kirjoista Panu Rajalan 

Linnan vanhoista haastattelunau-
hoista toimitettu ”Päivä on tehnyt 
kierroksensa” (Siltanen) on oikea Tun-
temattoman sotilaan avainteos, sillä 
siitä selviää monen tuntemattoman 
tutun persoonan esikuva.

Toki entuudestaan tiedämme, että 
Rokan esikuva oli Viljami Pylkäs.  Ja 
tunnettu fakta on sekin, että heti en-
simmäisessä hyökkäyksessä kaatunut 
kapteeni Kaarna oli komppanian to-
dellinen päällikkö, jääkärikapteeni 
Toivo Kärnä.

Useita henkilökuvia Linna on 
koonnut eri henkilöistä. Koskelan 
esikuva ei sentään ollut torpparin 
poika, mutta pienviljelijä kuitenkin, 
Einari Kokkonen. Koskelaan tapaan 
häneltä puutui korkeampi koulutus, 
mutta talvisodassa osoitetut kyvyt 
veivät RUK:n, sitten vänrikiksi ja 
myöhemmin luutnantiksi.  Kokkonen 
tuhoaa Koskelan tapaan hyökkäysvai-
heen alussa etenemisen jumiuttaneen 
konekivääripesäkkeen.  Yhteistä Kok-
kosella ja Koskelalla oli jopa huono 
viinapää.  Kokkonen pistää kerran rä-
hinäksi upseerikorsun ryyppäjäisissä 
Koskelan tapaan, vaikkei se sentään 
tapahtunut Marskin syntymäpäivänä.

Linnan haastatteluja lukiessa huo-
maa, että hän on todella tehnyt ha-
vaintoja osallistuessaan sotatoimiin ja 
raportoi niistä romaanin muodossa. 
Onneksi romaanin, sillä osallistuvaa 
havainnointia metodia käyttäen tehty 
sosiologinen raportti olisi parhaim-
millaan käsitelty jossain lisensiaat-
tiseminaarissa. Ja sen raportin poh-
jalta ei olisi tehty kolmea elokuvaa, 
näytelmää ja oopperaa. Eikä kirjaa 
olisi myyty yli 750 000 kappaletta 

24 kielellä ja vielä sen päälle alku-
peräisen käsikirjoituksen ”mukaista 
”Sotaromaania 72 000 kappaletta.

Kiitos Rajalan, nyt on sekin tiedos-
sa, että Honkajoen esikuva ja hänen 
jousipyssynsäkin olivat tosipohjai-
sia. Honkajoki vei henkilökohtaisen 
aseensa jopa asetarkastukseen. No 
onkos tässä jotain vikaa, kysyi divi-
sioonan tarkastaja? Herra luutnantti, 
uus syssäyksen vahvistin pitäisi saa-
ha. Onhan tuolla mäessä katajikkoja, 
vastasi huumorintajuinen luutnantti.

Rokka sanoo jossain vaiheessa 
Rahikaisesta, että siinä on niin kiero 
mies, ettei siihen luotikaan satu. Tä-
mä ennustus ei kuitenkaan mennyt 
paikalleen. Kyllä Rahikaiseen sattui 
ja pahasti. Ihan sodan loppuvaihees-
sa iso kranaatinsirpale leikkasi pois 
toisen käden. Lehdon dramaattinen 
kaatuminen perustuu  tositarinaan ja 
Karjulallakin oli esikuvaansa aina so-
rahtavaa ärrää myöden. Konekiväärit 
heitettiin lampeen, mutta se tapahtui 
Linnan veljen komppaniassa.

* * *
Olen ostanut amerikkalaisille pik-
kuserkuille lukuisia Tuntemattomia 
in English. Tosin ne kaikki olivat sitä 
ensimmäistä käännöstä, jossa lopun 
”Aika velikultia” oli käännetty: They 
were good men.

Miten lienee 2015 ilmestyneen 
uuden käännöksen laita. Millaiset 
mahtavat olla amerikkalaisen, ni-
mestä päätelleen aasialaistaustaisen, 
kirjallisuustieteilijä Liesl Yamaguchin 
edellytykset ymmärtää purnaavia 
korpisotureita.

Kolumni • Jukka Knuuti

Tuntemattoman henkilöhakemisto
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Kun ystäväni – kaikkien tuntema 
jääkärihauta-tietopankki Ilkka Uotila 
soitti yhtenä päivänä ja sanoi, ”sinulla 
on varmaa kuvia Taavetin patsaasta, 
joka on pystytetty (15 vuotta kaa-
tumisesta eli 1933) ensimmäiselle 
Suomessa kaatuneelle jääkäri Lauri 
Pelkoselle” Jouduin sanomaan, ettei 
ole , en edes ole käynyt ko. patsaalla, 
vaikka Taavetin ohi olen ajanut vuo-
sikymmenien aikana satoja kertoja 
ja kuvannut hänen hautansakin Kan-
naksen Pyhäjärvellä jo vuonna 2014 
JP 27:n perinneyhdistyksen matkalla.

Pari päivää myöhemmin olim-
me vaimoni kanssa käyneet jälleen 
Taavetissa sekä  patsaan kuvanneet,  
komeaksi todenneet ja Ilkkakin tyy-
tyväisenä tarvitsemansa kuvat saanut.   

Pelkonen (jääkäri-peitenimi ”Kitu-
nen”) kaatui jo 21.1.1918, eli ennen 
”virallista ” Vapaussotaa (27.1.–
15.5.1918). Olivathan Luumäen val-
koiset kaapanneet muutamaa päivää 
aikaisemmin punaisten asekuljetuk-
sen ja 21.1. Lappeenrannasta tuli 
parinsadan miehen punakaartijoukko 
aseita ja ammuksia takaisin ottamaan.  
Tässä kahakassa kaatui Pelkonen sekä 
vastapuolelta myös yksi mies ja tavoi-
ta jäi heille saavuttamatta punakaar-
tin vetäytyessä häntä koipien välissä!

Vapaussodan yksi viimeisimmistä 
taisteluista käytiin Kiurulan kankaalla 
muutaman kilometrin päässä Peltosen 
kaatumispaikasta Kivijärven suuntaan 
1.5.2018 . Tällekin paikalle pystytet-
tiin 1930 luvulla muistomerkki, joka 
sijaitseen nykyisen Itsenäisyyden tien, 
entisen valtatie 6:n,  varrella, ja se 
on huomattavasti tunnetumpi kuin 
Pelkosen muistopatsas. 

Valkoisten hautamuistomerkki (Il-
mari Wirkkalan piirustuksen pohjal-
ta tehty patsas pystytettiin 1.5.1921 
– paljastuspuhe P.E.Svinhufvud) on 
Luumäen kirkon hautausmaalla ja 
punaisten vakaumuksensa puolesta 
kaatuneitten Taavetin hautausmaalla.

Luumäen – Taavetin alueella on
paljon sotahistoriallista nähtävää 

Luumäen – Taavetin seutuhan tuli 
jo  alueen läpi kulkevan ratayhte-
yden Riihimäki – Lahti – Kouvola 
–  Wiipuri – Pietari takia strategisesti 
tärkeäksi heti  radan valmistumisesta 
11.9.1870 lähtien. Koko radan val-
mistuminen vain kolmessa vuodes-
sa on sama aika kuin juuri tekeillä 
oleva Vuoksen ylittävän kaksoisrai-
teen pelkkä sillan teko penkkoineen 
2019-2022!

Salpalinja täällä  vahvimmillaan

Alueella on myös Salpalinja Suomen-
lahdelta Petsamoon vahvimmillaan. 
Idästä päin tultaessa ensimmäiset 
bunkkerit ja juoksuhaudat kulke-
vat suunnilleen tasolla Kotkaniemi 
(johon palataan vielä jutussani) ja 
kantalinnoitteiden syvyys alueella 
on n. 1200 km pitkän Salpalinjan  
suurin – yli 10 km, koska viimeiset 
panssariesteet ovat Taavetin jälkeen 
vasta ohitettuamme Kaskein Marjan 

Luumäki

Ensimmäinen jääkäri Lauri Pelkonen 
kaatui Luumäellä 21.1.1918, eli ennen 
”virallista ” Vapaussotaa. 

Luumäelläkin on keskustataajamassa 
Jääkärintie

Ilmari Wirkkalan piirustuksen pohjalta 
tehty valkoisten hautamuistomerkki  
Luumäen kirkon hautausmaalla.

Salpa-linjaa. Bunkkerin katolla pans-
sarikupoli. Metsikössä näkyy jo sam-
maloituneita panssariestekivien rivit. 
Taustalla häämöttää vanha valtatie 6.

sekä Lujabetonin elementtitehtaan.  
Panssariesteet ja -kaivannot ovat 
nähtävissä tänäkin päivänä niin 
junan ikkunasta kuin myös 6 tietä 
ajettaessa. Salpalinjahan on työllä 
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mitattuna itsenäisen Suomen suurin 
rakennusprojekti.

Myös Salpalinjan suurimmat luolat, 
yli 1.000 neliötä, sijaitsevat Luumäen 
alueella – Lusikkovuoressa !  Nykyisin 
suosittu konsertti tms. paikka – alun 
perin johtamis- joukkosidonta- ja ma-
joitustila jopa 400 miehelle!  Myös-
kin alueen kanava- ja patorakenteet 
Kivijärven vesimassojen päästämi-
seksi alapuolisille pelto- ym. maille 
ovat vertaansa vaille, pieniä osia 
näistä on vieläkin nähtävissä, vaikka 
maisemat ovatkin vuosikymmenissä 
muuttuneet.

Luumäki-Taavetti alueella on myös 
Taavetin linnoituksen jäänteet venä-
läisten  1741–43 käydyn Hattujen so-
dan jälkeen rakentama (1773–1781) 
linnoitus, joka ei koskaan joutunut 
taisteluun, mutta jossa mm Mikkelin 
tarkka-ampuja pataljoonan reservi 
harjoitteli vielä 1800-luvun lopulla, 
vaikkakin linnoituksen kunnostus ja 
ylläpito lopetettiin jo 1803. Tähänkin 
alueeseen voi  ja kannattaakin tutus-
tua opasteita seuraten.

Ukko-Pekan Kotkaniemi on 
näkemisen arvoinen

Ja mihin myös erityisesti kannattaa 
poiketa, tai jopa varta vasten tehdä 
matka, on siis Kotkaniemi, presi-
dentti P.E.Svinhufvudin (15.12.1861–
29.2.1944) vastikään täysin remon-

Vaikka Taavetin linnoitus sekä Sal-
palinja ovat säästyneet sodan kiroilta, 
niin kuten kenraaliluutnantti Heikki 
Koskelo on todennut – ”toimivat en-
nalta ehkäisevinä pelotteina” omina 
aikakausinaan. Lisäksi Suomen Ver-
duniksi tituleerattu  Vapaussodan 
Ahvola sekä jatkosodan loppuvai-
heen Tali-Ihantala sijaitsevat nekin 
vajaan 80 kilometrin päässä itään 
Luumäeltä. Sehän erotettiin omaksi 
pitäjäkseen jo 1642, jolloin suoma-
laiset hakkapeliitat kunnostautui-
vat 30-vuotisessa sodassa kaukana 
Saksanmaalla. He taistelivat toista 
kertaa Breitenfeldissä Ståhlhandsken 
haavoittuessa vaikeasti ja joukkojen 
juodessa ehkä taistelujen lomassa 
maailman kenties tunnetuinta sa-
vuolutta (pantu vuodesta 1405 läh-
tien )- Bambergiläistä Schlenkerlaa, 
mutta se onkin jo toinen tarina. 

Tämä yllä oleva tarina syntyi pienen 
valokuvapyynnön innoittamana … 
Tervetuloa Etelä-Karjalaan täällä on 
paljon nähtävää….

TEKSTI JA KUVAT:  
Jorma Ignatius

Luumäki

toitu kotimuseo. Svinhufvudhan oli 
aatelissäädyn edustajana säätyval-
tiopäivillä jo v. 1894 ja kiivas perus-
tuslaillinen, joka karkotettiin toisen 
sortokauden aikana 25.11.1914 
Siperiaan, josta palasi Venäjän hel-
mikuun vallankumouksen mahdol-
listamana Suomeen maaliskuussa 
1917. Sai sankarin vastaanoton ja 
nimityksen prokuraattoriksi ja sitten 
itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja, 
jossa asemassa antoi Suomen itse-
näisyysjulistuksen Heimolan talossa 
4.12.1917, joka tunnetusti hyväksyt-
tiin 6.12.1917.

Vapaussodan jälkeen Svinhufvud 
toimi valtionhoitajana  sekä  Suomen 
ensimmäisenä oikeuskanslerinakin 
muutaman viikon. 1930 kutsuttiin 
pääministeriksi, valittiin Lapuan 
liikkeen tuella presidentiksi 1931. 
Hetimiten nimitti Mannerheimin 
puolustusneuvoston puheenjohta-
jaksi täysin valtuuksin. Kansalaisten 
silmissä hän oli Ukko-Pekka ja sar-
katakkinen ikämiesampuja, yleten 
suojeluskuntavääpeliksi, poliitikkona 
suora ja jyrkkä. Kumosi kieltolain 
1931. Hävisi 1937 vaaleissa Kyösti 
Kalloille.

Kotkaniemi on entisöity 1930-lu-
vun asuun puutarhaa myöten. Siellä 
toimii myös kahvila ja museo on 
avoinna kesäkautena touko-elokuus-
sa, muutoin erikoistilauksin.

Ukko-Pekan Kotkaniemi on kävijöiden suosiossa. Tällä kertaa väkeä on kuitenkin 
tavallista enemmän. Syynä on se, että Kotkaniemi oli Maanpuolustuskoulutuksen 
järjestämän Salpavaelluksen päätepiste.

Maanpuolustuskoulutuksen Pertti 
Laatikainen antaa tunnustusta Salpa-
linjaan kantapään kautta tutustuneille. 
Ja Perttihän on JP27:n aiempi  
puheenjohtaja.
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Mitä kaikkea voisi 62 vuotta 
sitten (5.9.1959) kirjoitettu 
postikortti kertoa? 

Kortti on osoitettu ”Hänen ylhäisyy-
tensä vara-amiraali Meurer , Kiel”. 
Kortin teksti kertoo vapaasti suomen-
nettuna mm.  ”Muistanette, että tuos-
sa vasemmalla seisoitte kuulasateessa 
huhtikuussa 1918, terv Mäkelä” 

Aloitan kuvapuolesta (Näkymä Ete-
läsatamasta): vasemmalla, jos kortin 
kuva olisi senttiä leveämpi, näkyisi 
Kauppatorilla oleva Helsingin vanhin 
julkinen muistomerkki, 18.12.1835 
paljastettu Keisarinnankivi, tosin il-
man kaksoiskotkaa ja jalustapalloa, 
jotka venäläiset matruusit vetivät 
alas helmikuun vallankumouksen 
jälkimainingeissa 17.4.1917. Ne pa-
lautettiin Urho Kekkosen aikana vasta 
1971 – syvimmän suomettumisen ai-
kaan Neuvostoliitolta lupaa pyytäen.

Kuvassa näkyy ensimmäisenä ra-
kennuksena Korkeimman oikeuden 
palatsi (F.A.Sjöström 1883), KKO:n 
presidenttinä toimi tuolloin  Toivo 
Tarjanne. Sitten presidentin linna  
(C.L.Engel 1843), jossa kortin ai-
kaan isännöi U.K.Kekkonen (1956-
1982) , joka tunnetaan  vuosina 
1942-1944 myös Pekka Peitsenä.  
Linnassa vietettiin kolme kuukautta 
kortin lähettämisen jälkeen  Suomen 
42. Itsenäisyyspäivän vastaanottoa.           
Kunniavieraana oli Alli Paasikivi, joka 
menehtyi seuraavana vuonna. Muka-
na oli mm. kenraali Adolf Ehrnrooth 
tanskalaissyntyisen Karin-puolisonsa 
kanssa. Boolia kului juhlassa his-
toriankirjojen mukaan 700 litraa ja 
vieraita oli yli 2 000.

S i t ten  päävar t io  (C.L .Engel 
1843) ja Uspenskin katedraali 
(A.M.Gormstajew 1868), johon tuo-
tiin tiilet Ahvenanmaalta Bomarsun-
din linnoituksen raunioista. Sitten pu-
natiilinen 5 kerroksinen Norrmenin 
talo (T.Hoiger 1896) ja valmistui jo 
1897 toimien mm Idän emigranttien 

Yhden postikortin tarina

Hieman rakeinen on Helsingin eteläsatamaa esittävä maisemakortti.

klubina ja ravintolanakin vuoteen 
1944 ja oli Valvontakomission käy-
tössä 1945-47. Valitettavasti Enso-
Guzeit-yhtiö, jossa työskentelin lähes 
koko työelämäni noin 40 vuotta,  
puratti laajasta vastustuksesta huoli-
matta tämän hyväkuntoisen komean 
rakennuksen 1960, eli seuraavana 
vuonna kortin lähettämisestä ja tilalle 
tuli 1962 miljööseen soveltumaton 
A. Aallon suunnittelema  yhtiön 
valkoinen marmoripäällysteinen 
pääkonttori. 

 Kortin vihreitten puitten takaa voi 
kuvitella näkevänsä legendaarisen 
ravintola Bellevuen holvimaisen si-
säänkäynnin ja kuulevansa balaikka-
musiikkia.

Ja sitten osoitepuoli: Meurer – veik-
kaanpa, että kovin monelle nimi ei  
sano mitään, toisin kuin esimerkiksi  
kenraali Rüdiger von der Goltz, joka 
on tuttu nimi lähes jokaiselle Vapa-
ussotamme tuntijalle.

Hugo Meurer syntyi Itävalta-Un-
karissa 28.5.1869 ja kuoli Kielissä 
4.1.1960, eli vajaa neljä kuukautta 
tämän kortin saamisen jälkeen. Hän 
komensi Saksan Itämeren divisioonan 

laivasto-osastoa, joka kuljetti  joukot 
Suomeen ja tuki mereltä käsin ope-
raatioita eteläisessä Suomessa. Hän 
johti ja neuvotteli myös laivasto-osas-
ton ja jalkaväkipataljoonan maihin-
noususta 7.3.1918 Ahvenanmaalle, 
joka hänen ansiostaan sujui ilman 
laukaistakaan. Päämaihinnousuhan 
tapahtui Hangossa 3.4.1918 . Osasto 
tuki Helsingin valtausta 12.4. ja Via-
porin antautumisen (jälleen Meurerin 
neuvotteleman ”Hangon sopimuk-
sen” mukaisesti) jälkeen tuli Kataja-
nokan rantaan, johon myös kortissa 
viitataan. Laivasto-komennus päättyi 
2.5.1918 ja Meurer  palasi Kieliin, 
jossa asui loppuelämänsä. 

Meurer palkittiin 7.7.1918 ansi-
oistaan yhtenä neljästä henkilöstä 
Suomen korkeimmalla kunniamer-
killä – Vapaudenristin Suurristillä 
miekkojen ja jalokivien kera nu-
mero 3. Tämä kunniamerkki sekä 
Adolf Bockin maalaus ”Westfahlen 
ja Poseidon  saapuvat Helsinkiin” 
(John Nurminen-säätiö) oli näytteillä 
Hampurin Merimuseossa 2017 ”Von 
Harburg nach Finnland”-näyttelyssä, 
jota olin järjestämässä.  Muut tämän 

Postikortin tarina
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harvinaisimman kunniamerkin saajat 
ovat Keisari Wilhelm II numero 1 , 
30.6.1918, kenraali von der Goltz 
numero 2 ja  Marsalkka Mannerheim 
numero 4 vasta talvisodan jälkeen 
20.3.1940. Ilman jakokiviä Vapau-
denristin suurristejä on jaettu kaiken 
kaikkiaan noin 50 .

 Mäkelän henkilöllisyyden tarken-
taminen osoittautui kortin vaikeim-
maksi tehtäväksi.  Onneksi ystäväni, 
heraldikko, komentajakapteeni Han-
nu Hillo totesi: ”täytyy olla Matti E. 
Mäkelä”. Ei edes WSOY, joka maini-
taan kortissakin, tunnistanut Mäkelää.

  Wikipedia kertoo seuraavaa: Matti 
E.  Mäkelä , tiedustelumies ja meriso-
tahistorioitsija (28.12.1905-6.6.1995) 
toimi 1944 luutnanttina Haminan 
Rakilassa kuunnellen Neuvostoliiton  
laivaston radioliikennettä.  Elokuussa 
1944 sai komennuksen Kauniaisiin 
tuhoamaan siellä tehtyjen radiokuun-
telujen Neuvostolaivastoa koskevat 
tiedusteluraportit. Syyskuussa hän 
pakeni perheineen Närpiöstä Här-
nösandiin osana Stella Polarista ja jo 
marraskuussa aloitti muutaman muun 
kanssa Ruotsin FRA:n palveluksessa. 
Yrjö Leino vaati heidän luovutustaan 
Suomeen, mutta siihen ei onneksi 
suostuttu. Mäkelä kävi Suomessa 
ensi kertaa lähtönsä jälkeen 1949, 
jäi eläkkeelle 70-luvulla ja muutti 
Suomeen. Hänen teoksiaan WSOY 
on kustantanut mm ”Goebenami-
raali puuttuu historian kulkuun (v 
1936, myös saksaksi); Taistelu Dar-
danelleistä (1941); Miehiä merellä / 
Vapaussodan valmisteluista talviso-
dan loppuun (Otava 1961). Viimeksi 
mainittu kirja saattaa olla se, johon 
kortissa viitataan?.  Myöhemmin 
ilmestyi vielä useita teoksia. Hyvän 
saksankielentaitonsa vuoksi Mäkelä  
suomensi WSOY:lle ainakin Cajus 
Beckerin kirjan Saksan laivaston tais-
telu ja tuho 1955.  Hänen nuorempi 
veljensä, Jukka L. Mäkelä.  (5.2.1917-
3.9.1977) oli myös tiedustelu-upseeri 
ja kirjailija kirjoittaen liki 20 sotaa 
käsittelevää kirjaa: mm Helsinki lie-
keissä (WSOY 1967) ja neliosainen 
Suomi Taisteli suurlukemisto.

En käsittele tässä Stella Polarista sen 
tarkemmin, koska se on yksityiskohtia 
myöten selvitetty.  Kuitenkin ystäväni 
ja sekä JP27 Etelä-Karjalan osaston, 
että Vapaussodan Imatran Seudun 
Py:n jäsenemme Erkki Lehtonen on il-
meisesti ainut vielä keskuudessamme 
oleva henkilö, joka oli mukana Stella 
Polariksen pääkuljetuksessa Lokki-lai-
vassa 1944 Ruotsiin. Tähän tarinaan 
palaamme jossain muodossa.

Että tällainen analyysi ja historian-
kertaus syntyi yhdestä postikortista.

     
TEKSTI JA KUVAT: Jorma Ignatius

”Westfahlen ja Poseidon  saapuvat Helsinkiin” . Tämä Adolf Bockin maalaus Meu-
rerin johtamasta laivasto-osastosta oli esillä Hampurin merimuseossa alkuvuo-
desta 1917. Taulun vieressä näyttelyn kuraattori Ulrich Schiers. Taulu oli Parolen 
1/2019 kannessa.

Meurerin  saamaa Vapaudenristin suurristiä miekoin ja jalokivin on myönnetty 
ainoastaan neljälle henkilölle.

Postikortin tarina
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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 – yhdistyksen 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.

Osasto Nimi Puhelin Sähköposti

Etelä-Karjala Ignatius Jorma K.O. 040 503 6499 etela-karjala@jp27.fi

Etelä-Pohjanmaa Passi Juhani 050 322 3469 etela-pohjanmaa@jp27.fi

Helsinki-Uusimaa Sillanpää Pekka 040 749 0666 hki-uusimaa@jp27.fi

Kainuu Kinnarinen Tero 050 496 6456 kainuu@jp27.fi

Kanta-Häme Kiviniemi Pertti 0400 846 956 kanta-hame@jp27.fi

Keski-Suomi Mäntylä Erkki 040 151 3123 keski-suomi@jp27.fi

Kuopio Ryhänen Seppo 050 440 9833 kuopio@jp27.fi

Kymenlaakso Mikkonen Paavo 044 550 9375 kymenlaakso@jp27.fi

Lappi Aherto Markku 0400 823 520 lappi@jp27.fi

Länsi-Pohja Esko Risto 040 501 4131 lansi-pohja@jp27.fi

Oulu Laurinolli Teuvo 040 735 3746 oulu@jp27.fi

Pirkanmaa Tulosmaa Timo 040 744 0565 pirkanmaa@jp27.fi

Päijät-Häme Jouko Pekka 040 516 1018 paijat-hame@jp27.fi

Satakunta Kyrövaara Hannu 040 732 5360 satakunta@jp27.fi

Vaasa Forssten Brage 050 599 0269 vaasa@jp27.fi

Varsinais-Suomi Vuontela Kyösti 0500 910 402 varsinais-suomi@jp27.fi

Osastojen yhteyshenkilöt
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Jääkäritaidetta tällainenkin
Pojanpoika jääkäri-isoisän jalanjäljillä

Appeni, jääkäri Kaarlo Sankala 
(1894–1977) osallistui asemasotaan 
Riiassa vuonna 1916. Hän otti valo-
kuvan eräästä Riian kirkosta. Myö-
hemmin vuonna 1960 hän maalasi 
kyseisestä valokuvasta taulun, jonka 
sitten joulupukki toi perheeseemme.

Vuosikausia taulu on ollut per-
heessämme Riikan kirkko-nimellä.  
Itse asiassa  kyseessä on Pyhän Pie-
tarin kirkko, joka alun perin on jo 
vuodelta 1209. II maailmansodan 
aikana kirkko tuhoutui tykkitulessa. 
Jälleenrakennus aloitettiin 1950-lu-
vulla ja torninen jäljennös valmistui 
vuonna 1973.

Siitä kun appeni seisoi Riiassa pai-
kalla, jossa hän otti puheena olevan 
valokuvan, kului 102 vuotta. 2018 
jääkärin pojanpoika Kari Sankala 
matkusti Riikaan. Mukana hänellä oli 
valokuva taulusta, jonka Kaarlo San-
kala oli maalannut ottamansa kuva 
perusteella. Kari näytti kuvaa eräässä 
antiikkiliikkeessä. Kauppias tarjoutui 
mielellään näyttämään paikan, missä 
valokuva oli aikanaan otettu.

Kari otti kuvan samalta paikalta, 
jonka tunnistettavuus on selväsi näh-
tävissä. Taustalla näkyvän  Pyhän Pie-
tarin kirkon jälleenrakennus näyttää 
onnistuneen.

Olihan siinä historian siipien ha-
vina, kun pojanpoika seisoi samalla 

paikalla kun jääkäri-isoisänsä 102 
vuotta aiemmin. Kummallakin oli 
edessään sama näkymä, jonka he 
sitten valokuvasivat.

Rauni Sankala 
Oulu

Uudet 2-osaiset korttimallit

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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Suomalaiset suurvallan talvikouluttajina               
Kapteenien koulutusmatka Suur-Saksaan, osa 2

Saksan sotakoulu, osa 2

Kahden suomalaiskapteenin, Erik 
Salvèn’in ja Kauko Pöyhösen ko-
mennus Rembertowin ”Feldunterof-
fizierschule der Schnellen Truppen” 
-koulussa jatkuu. Heidän varsinaisen 
tehtävänmäärityksensä mukaiset tal-
vi- ja metsätaistelukoulutuksen har-
joituksen on pidetty. 

Loppuosa komennuksesta kului-
kin lähinnä neuvonantajan roolissa 
saksalaisten omissa harjoituksissa. 
Lisäksi heille tarjoutui mahdollisuus 
perehtyä täysin avoimesti koulun 
mahdollistamissa puitteissa aseveljen 
käyttämään kalustoon, koulutuksen 
yksityiskohtiin, taistelutekniikkaan 
ja taktiikkaan sekä vapaassa mieli-
piteiden vaihdossa upseerikunnan ja 
kouluttajien näkemyksiin.

Karttaharjoituksia ja                                                                                      
talvisotaspekulaatiota

Tarkkailijan roolissa suomalaiskap-
teenit Salvèn ja Pöyhönen osallistui-
vat useisiin upseereille pidettyihin 
karttaharjoituksiin. Niiden yhteydes-
sä perehdyttiin saksalaisten omiin 
näkemyksiin toiminnasta talviolo-
suhteissa. Ohessa eräs saksalaisten 
näkemyksiä hyvin valaiseva harjoi-
tusesimerkki. 

Tilanteessa piti ryhmittää kolmi-
komppaniainen kolmijoukkueisella 
pst-komppanialla ja 15 cm patterilla 
vahvennettu panssarikrenatööripa-
taljoona (SPW) puolustukseen idästä 
hyökkäävää vahvaa panssaroitua vi-
hollista vastaan.. 

Perusratkaisu kesäoloissa oli sak-
salaisen standardin mukainen: Pää-
puolustuslinja kukkulan etureunassa 
olevaan metsään kaksi komppaniaa 
rinnan, reservikomppania kumpareen 
taakse ja taisteluetuvartio (reservi-

komppaniasta) yhdellä pst-joukkueel-
la vahvennettuna noin 10 km aseman 
etupuolelle. Ratkaisu oli käytännössä 
hyvä ja maastoon sopiva. Suomalai-
set kiinnittivät huomiota siihen, että 
esim. sivustoilla olevia metsiköitä ei 
kuitenkaan suojattu millään tavalla 
ja reservikomppanialle ei valmisteltu 
ja harjoiteltu vastahyökkäyssuuntia. 

Keskustelu kävi mielenkiintoiseksi 
siinä vaiheessa, kun tilanne kuvat-
tiin siten, että oli talvi, ja lämpötila 
-35№C. Tällöin oltiin edelleen sitä 
mieltä, että valittu paikka olisi sopiva-
mutta, sitä ei voitaisi käyttää, koska 
joukot vaativat niissä olosuhteissa 
ehdottomasti sisämajoituksen. Vaih-
toehdoiksi jäi joko ryhmittyminen 
keskelle tasankoa kolmeen kylään  
tai, kuten jotkut upseereista esittivät, 
majoittuminen kyliin, josta joukot tar-
vittaessa hälytettäisiin miehittämään 
kahdeksan kilometrin päässä olevaa 
pääpuolustuslinjaa. Ryhmittymistä  
kyliin avoimelle tasangolle piti osa 
saksalaisistakin lähes itsemurhana.  

Suomalaiset esittivät: Entä jos jou-
kot voitaisiin varustaa lämmitettävil-
lä teltoilla? Virisi keskustelu, olisiko 
sellaisia ylipäätään olemassa tällaista 
lämpötilaa varten. Vakuuttelu tämän 
mahdollisuuden olemassaolosta ja 
hyödyntämisestä nähtiin ainoana 
vaihtoehtona sijoittaa pääpuolustus-
linja sinne, missä se maaston mukaan 
oli parhaalla paikallaan. 

Tilanne ja mielipiteiden vaihto 
kuvaavat hyvin sitä ongelmakent-
tää, jossa Wehrmachtin joukot juuri 
edellisenä talvena olivat itärintamalla 
olleet. Varustepuutteista johtuva pak-
ko saneli koko käytettävän taktiikan 
lähinnä majoitusmahdollisuuksien 
mukaan.

Asejärjestelmien esittelyä, 
koulutusta ja ammuntoja

Kertomukseen on sisällytetty laajahko 
osuus, jossa esitellään sellaisia ase-
järjestelmiä ja toimintatapoja, joita 
vuodenvaihteessa 1942-43 ei Suo-
men omissa asevoimissa vielä laa-
jalti tunnettu. Seuraavassa muutamia 
nykylukijankin kannalta kiinnostavia 
kohteita.

Konekivääri MG 42

Asetta ei tuolloin tunnettu Suomessa. 
Esittelyä oli pitämässä sotilasvirkaili-
ja, majuri Grimm OKH:n ( Maavoi-
mien Esikunta) aseosastolta, joten 
ase ei ilmeisesti ollut kovinkaan tuttu 
koulullekaan. Kertomuksessa on ku-
vaus aseen rakenteesta ja toimintape-
riaatteesta. Tulinopeudeksi mainittiin 
teoriassa 1800 ls/min, käytännössä 
noin 1500 ls/min. Aseita oli jo käytös-
sä itärintamalla ja joukot olivat siihen 
kertojan mukaan erittäin tyytyväisiä. 
Esittelijän mukaan asetta valmistet-
tiin 6000 aseen sarjoissa. Verrattuna 
vanhaan MG 34- aseeseen MG 42:n 
etuja olivat paremman suorituskyvyn 
lisäksi yksinkertaisuus ja taloudelli-
suus. Pääosin pellistä prässätyn aseen 
valmistamiseen tarvittiin 60 erilaista 
työstökonetta/erikoistyökalua vas-
taavan lukeman MG 34:lle ollessa 
noin 700. Hinnaltaan ase oli selvästi 
edeltäjäänsä edullisempi. MG 42:n 
valmistuskustannusten kerrottiin ole-
van n. 120 Reichsmarkia, MG 34:n n. 
500 RM. Kriittisiin osiin käytettävää 
krominikkeliterästä kului vain 3 kg 
MG 34:n 5 kg:n asemesta. 

Kapteeneilla oli mahdollisuus it-
se ampua aseella. Vaikutelmaksi jäi 
suuri tulinopeus, lausunnon mukaan 
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Saksan sotakoulu, osa 2

”yksittäiset laukaukset eivät olleet 
erotettavissa, kuului yhtenäinen suri-
naääni”. Ase todettiin hyvin tarkaksi 
ja vaikutelma rekyylistä ”pehmeäksi”. 
Oman ammuntansa tuloksia kaptee-
nit eivät ole kirjanneet, mutta totesi-
vat eräässä harjoituksessa ammutun 
1400 m:n etäisyydellä olleeseen 12 
kpl:n syöksyjäkuvioryhmään noin 
200 laukausta, jolloin kymmenes-
sä kuviossa oli osumia (Kirjjoittaja: 
lienee toteutettu aseen ”raskaalla” 
versiolla kolmijalalta ja optisella 
tähtäimellä). Ase sopi samaan kolmi-
jalkajärjestelmään kuin MG 34, tosi 
ei täysin, vaan ulkoisesti samannä-
köisten lavettien liityntäpisteet olivat 
erilaiset. Kolmijalan ja siihen liittyvän 
optisen tähtäimen käyttö teki suoma-
laisten käsitteistön mukaisesta ”pika-
kivääristä” raskaan konekiväärin.

Haft-Hohlladung

 Sodan alkuvaiheessa oli panssarin-
lähitorjunnassa käytetty niinsanottua 
”Klebe-miinaa”, vaunun runkoon 
liimautuvaa räjähdyspanosta. Saksa-
laisten kertoman mukaan venäläiset 
olivat oppineet voitelemaan vau-
nujaan jollakin aineella, joka esti 
miinan tarttumisen panssariin. Sen 
tilalle oli tullut ontelopanokseen pe-
rustuva magneettijaloilla varustettu 
”Haft-Hohlladung”. Panoksen paino 
oli n. 3,5 kg, halkaisija n. 26-30 cm 
ja korkeus n. 30 cm. Magneettien 
pitovoima oli noin 10 kg ja panoksen 
läpäisykyky noin 50-60 mm. 

Haft-Hohlladung.

Panssarikalusto

Koulun koulutuskalustona olivat vau-
nukomppaniassa sekä Pz III, että Pz 
IV-vaunut. Näiden lisäksi käytettiin 
panssaritiedustelu- ja panssarikre-
natöörikomppanioissa panssaritie-
dusteluvaunuja, panssarikrenatöörien 
taisteluajoneuvoina SdKfz 251-puo-
litela-ajoneuvoja, maastoautoja ja 
moottoripyöriä. 

Suurin  osa kalustoa oli suoma-
laisille ennalta tuttua. Huomiota 
herättivät lähinnä Pz IV kalustossa 
käytetyt maastoliikkuvuutta merkit-
tävästi parantavat ”Ostketten”, noin 
5 cm levyiset ja 15 cm:n pituiset 
telakenkien levikekappaleet, jotka 
paransivat merkittävästi kapeatelai-
sen vaunun liikkumiskykyä lumi- ja 
liejuolosuhteissa.

Ihmetystä herätti myös ”Schwim-
mwagen”, pyörillä ja potkureilla 
varustettu uiva maastoauto. Kou-
lun henkilöstön kertoman mukaan 
moottoripyörät eivät olleet idässä 
osoittautuneet riittävän maastokel-
poisiksi, joten ne on tarkoitus korvata 
”Schwimmwageneilla”.

Koulun panssarikomppanian up-
seereiden kanssa käytiin keskusteluja 
saksalaisen ja venäläisen kaluston 
eroista ja niiden vaikutuksesta itä-
rintamalla saavutettuihin tuloksiin. 
Keskeisenä menestykseensä selkeästi 
T 34-vaunua heikommin suojatulla 
ja huonommalla 50 mm tykillä va-

MG 42 raskaana konekiväärinä.

Panssaritiedusteluajoneuvo.

Pz IV ”Itäketjuilla”

Schwimmwagen.

Jatkuu seuraavalle sivulle.



36   PAROLE  2 • 2021

rustetulla Pz III:lla saksalaiset pitivät 
ylivertaista panssaritaktiikkaansa ja 
kaluston johtamismahdollisuuksia. 
T 34-76:n kahden miehen tornimie-
histöstä johtaja lisäksi joko latasi tai 
ampui, saksalaisissa vaunuissa oli 
päätoiminen johtaja ja jokaisessa 
vaunussa radio. Kapteenit perehtyivät 
käytännössä Pz III:n johtajan kupuun 
kehuen kertomuksessa sen tähystys-
periskooppien, keskimmäisen peris-
koopin maalinosoitusjärjestelmän ja 
kuvun vastakkainpyöritysjärjestelmän 
tarjoamia hyviä johtamis- ja maalin 
havaitsemismahdollisuuksia. 

Saksalaisten kertoman mukaan hei-
dän käyttökelpoiseksi toteamaansa ja 
käyttöön otettuun venäläiskalustoon 
oli jo aloitettu Pz III:n johtajan kupu-
jen asentaminen. 

Ilmatorjunta

Kapteeneilla oli tilaisuus seurata 
myös ilmatorjuntaharjoitusta. Harjoi-
tus pidettiin komppania kerrallaan si-
ten, että siihen osallistuivat kaikki eri 
asetyypit, 20 mm neli- ja yksiputkiset 
ilmatorjuntatykit, MG 34 ilmatorjun-
ta-alustalla ja yksittäiset kivääritais-
telijat. Maalina oli halkaisijaltaan 
70 cm oleva kahden metrin pituinen 
maalipussi, jota hinauskone veti 
200-400 m:n korkeudella sekä ohit-
tavalla, että lähenevällä lentosuun-
nalla. Osumat tarkistettiin aina neljän 
suorituksen jälkeen. Yleensä pussis-
sa oli ainakin 5-6 suoraa osumaa. 

Havaintona saksalaisten toimista 
todettiin kiväärimiesten ampuvan 
lähinnä yksittäistulta eikä osastotulta, 

jota Suomessa opetettiin.
Yllä esiteltyjen lisäksi kertomus 

kokonaisuutena sisältää yksityiskoh-
taisia kuvauksia muistakin koulu-
tustapahtumista ja kalustotyypeistä 
muun muassa panssarivaunu-, pio-
neeri- ja suojelukoulutuksen alueel-
ta. Yleisvaikutelmaksi kaikista niistä 
jäi saksalaisten hyvä ja reipas ote 
toimintaan, harjoitettavien asioiden 
äksiisinomainen ”hiominen”, koulut-
tajien tietämys ja syvä ammattitaito 
käsiteltyihin asiakokonaisuuksiin se-
kä erityisesti oppilasaineksen innokas 
ja oppimishaluinen asenne.   

Huipentumana eri                                                                                                                
aselajien taistelunäytös

Taistelunäytös oli saksalaiseen tyy-
pilliseen tapaan perusteellisesti 
suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu. 
Suomalaiskapteenit eivät olleet sen 

ainoita seuraajia.   Näytös  oli myös 
opetustapahtuma (Belehrungsschies-
sen), jota seuraamassa oli koko kou-
lun henkilöstö, oppilaat ja laaja jouk-
ko kutsuvieraita, kokonaisuudessaan 
noin 1000 henkeä. 

Kaikki näytösjoukon käyttämät 
asetyypit oli asetettu näytteille ja 
tutustuttavaksi. Rivistössä oli muun 
muassa molemmat käsikranaattityypit 
(varsi- ja muna), kivääri, konepistooli, 
molemmat konekiväärityypit (MG 34 
ja MG 42), 20 mm pstkivääri, 37,50 
ja 75 mm:n pst-tykit, jalkaväkitykki, 
vetotraktori, panssaritiedusteluvaunu, 
jalkaväen kuljetusvaunu ja molem-
mat vaunutyypit Pz III sekä Pz IV. 
Lisäksi asevaikutuksen havainnollista-
miseksi kaikilla aseilla ammuttiin en-
nen taistelunäytöstä niille tyypillisiin 
maaleihin n. 100-400 m:n etäisyydel-
le. Yleisöllä oli myös mahdollisuus 
tutustua tuloksiin.

Näytöksen ”alkulämmittelynä”  
toteutettiin esimerkinomaisesti jal-
kaväkijoukkueen toiminta hyökkä-
yksessä avomaastossa. Hyökkäyksen 
tulitukena olivat MG 42 konekivääri 
ja kaksi 75 mm:n jalkaväkitykkiä. 
Tulituen alkaessa joukkue eteni noin 
50 m:n levyisellä alueella juosten 
arviolta 70 m:n etäisyydelle vihol-
lisasemasta, jatkoi siitä ryhmittäin 
syöksyen noin 30 m:n etäisyydelle, 
josta tulitukiosaston kiihdyttäessä 
tulen äärimmilleen, rynnäkkönä käsi-
kranaattien tukemana murtokohtaan. 
Nyt tuli oikeuksiinsa se metsätaistelu-
koulutuksessa turhan ”pedanttiselta” 
näyttänyt kaavamainen yhteistoimin-
tatapa ja määräetäisyyksien säilyt-
täminen. Suomalaisten havaintojen 

Saksan sotakoulu, osa 2

Pz III johtajan kupu. Venäläiskalustoa uudella johtajan kuvulla ja radiolla 
varustettuna

Yliluutnantit ilmatorjunta-asentoa  
kokeilemassa.

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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mukaan toiminta oli nopeaa, lähes 
konemaista, yhteistoiminta ryhmien 
ja yksittäisten miesten välillä hyvää. 
Joukon omien aseiden käyttö ja käsit-
tely oli varmaa sekä etenemisen ajan, 
että rynnäkössä. Rynnäkkö käynnis-
tettiin heti käsikranaattien räjähtäessä 
vihollisasemassa. Kokonaisuutena 
erinomainen suoritus.

 Varsinaisen taistelunäytöksen ai-
heena oli panssarivaunujoukkueella 
vahvennetun panssarikrenatööri-
komppanian valmisteltu hyökkäys 
jalkaväkitykkijoukkueen, panssarin-
torjuntajoukkueen ja kranaatinheitti-
mien tukemana. Toisella suoritusker-
ralla mukana oli myös ilmavoimien 
tulituki. 

Hyökkäys tapahtui avoimella hiek-
kapohjaisella alueella, jonka leveys 
oli noin 600 m ja pituus 1200 m. 

Komppanian hyökkäys käynnistyi 
taistelupanssarivaunujoukkueen no-
pealla etenemisellä kohti murtokoh-
taa. Vaunujen väliset etäisyydet olivat 
40-70 m ja syvyysporrastus noin 100 
m. Heti ”vihollisen” aloitettua tulen, 
vaunut levittäytyivät ja jatkoivat 
etenemistään noin 40 m:n syöksyin 
tulittaen jatkuvasti vihollista. Vau-
nuista puolet oli aina liikkeellä toisen 
puolen ampuessa. Panssarivaunujen 
ollessa noin 400 m:n etäisyydellä 
suunnitellusta murtokohdasta lähtivät 
panssarikrenatöörien kuljetusvaunut 
(SPW, SdKFz 251 puolitela-ajoneuvo) 
liikkeelle syöksyen panssarivaunujen 
taakse noin 50 m:n etäisyydelle. Vau-
nujen välit ja porrastus olivat samaa 
luokkaa kuin taistelupanssarivaunuil-
lakin. Hyökkäysalueen koko leveys 
oli noin 200 m. Panssarikrenatöörit 
jalkautuivat edeten syöksyin ja ryn-
näköiden murtokohtaan. Kuljetusvau-
nujen aseet osallistuivat tulitukeen. 
Alueen alkupäässä asemissa oleva 
tulitukiosasto ampui jatkuvan tuli-
keskityksen n. 200 x 100 m:n murto-
kohdan alueelle lopettaen tulen 150 
m:n varmuusetäisyydelle. Etenemisen 
ajan joukko merkitsi jatkuvasti etu-
reunansa ampumalla valopistoolilla.

Ilmavoimat osallistui vain vii-
meiseen kahdesta suorituskerrasta. 
Käytännössä tulituki tapahtui ”peh-

mittämällä” murtokohtaa noin 10 
minuutin ajan syöksypommituksin 
ja tykkitulella pistemaaleihin jatkaen 
tulitusta vielä epäsuoran tulen aloi-
tuksen jälkeen.

Raportissa mainitaan lentokone-
tyyppeinä 6 Stuka-konetta Henschel 
123, 4 ”Schlachtflieger” Messer-
schmitt 109, 2 Henschel 129 sekä 
4 ”ps-jääkärikonetta” Focke Wulf 
(numero tuntematon). Focke Wulfin 
mainitaan olevan yksitasoinen, yksi-
moottorinen, yksipaikkainen lentoko-
ne, joka on varustettu 37 mm tykillä. 
Tuloksista mainitaan Stuka-koneiden 
pommittaneen 50 kg:n ja 100 kg:n 
pommeilla tulosten ollessa erin-
omaisia (n. 25 m, alin lentokorkeus 
noin 100 m) , Focke Wulfin samoin 
ampuessa hyvin keskimäärin kolmen 
laukauksen viiden sarjasta osuessa 
maalina olleeseen vaunuromuun. 

Kalustotyypit lienevät kertojalta 
hieman menneet sekaisin. Henschel 
123 on tunnistettu oikein, se piti kor-
vata Ju 87 Stukalla, mutta pysyi sen 
rinnalla palveluksessa lähes sodan 
loppuun asti. Henschel 129 (Hs 129 
B2) taas on 37 mm tykillä varustettu 
panssarintorjuntakone, joka juuri täl-
löin oli tullut palveluskäyttöön. 

Toki Me 109 ja Fw 190 toimivat 
myös hävittäjäpommittajatehtävissä 
mutta ajankohta huomioon ottaen 
kertomuksen syöksypommitus- ja 
ampumatulokset mennevät kuiten-
kin Henschelin molempien tyyppien 
”piikkiin”.

Kokonaisuutena suomalaiset osoit-
tivat harjoituksen sujuvuudelle pelk-
kiä kehuja: Yhteistoiminta lentoko-
neiden ja maajoukojen välillä oli 
erinomainen. Suoritukset olivat lähes 
äksiisimäisiä. Jokainen vaunu ja mies 
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”Stuka” Hs 123, Hs 129 B2.

oli tietoinen tehtävästään kulloisessa-
kin tilanteessa, yhteistoiminta sujui ja 
ajoneuvojen ryhmitys liikkeen aikana 
pysyi lähes metrilleen samana. Tuli oli 
erittäin tarkkaa. Taas kerran vaikutel-
ma oli se, että ”avomaan miehinä” 
saksalaiset hallitsivat tämän tyyppi-
sen mekanisoidun sodankäynnin ja 
aselajien yhteistoiminnan mainiosti.   

Hajahavaintoja

Saksalaisten mieliala oli erinomai-
nen. Marinaa tai arvostelua sodan 
pitkittymisestä ei ollut havaittavissa. 
Mieliala oli kertomuksen mukaan 
”kuten Suomessa marraskuussa 
1939”. Juuri kärsitystä Stalingradin 
tappiosta tehtiin valtava propaganda-
asia. Lehdistössä oli laajoja artikke-
leita, joiden teemana oli ”Stalingrad 
vaatii kostoa”. Koululla johtaja piti 
voimakkaan propagandistisen pu-
heen muistotilaisuudessa ja kunni-
anosoituksessa kaatuneille tovereille. 
Tilaisuus päättyi kansallislauluun ja 
Sieg-Heil huutoihin.

Jokapäiväisessä elämässä näkyi 
toisaalta sota-ajan puute muun mu-
assa itse koulun johtajan moittiessa 
voimakkaasti liian monista lampuista 
käytävillä palavista kehottaen sähkön 
säästämiseen. 

Elämä ei ollut yksinomaan vakaata 
puurtamista. Koulun upseerikuntaa 
varten järjestettiin joka ilta upseeri-
kasinolla yhteinen illallinen. Kahdesti 
viikossa oli niin sanottu ”kasinoilta”. 
Näistä toisena ainoa sallittu keskus-
telukieli oli englanti tai ranska. Toi-
sena piti joku upseereista esitelmän 
jostakin vieraasta maasta tai kansasta. 
Arvion mukaan noin 90% upseeri-

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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kunnasta puhui ranskaa. Suomalais-
ten havaintojen mukaan kasinokuri 
ja käyttäytyminen oli moitteetonta-
myös alkoholin vaikutuksen alaisena.

Myös koulutuskomppanioissa pi-
dettiin henkilöstön motivoimiseksi 
viikoittain niin sanottuja ”kasva-
tusiltoja”. Tällöin komppaniassa 
keskusteltiin jostakin sotilaallisesta 
aiheesta, tarjottiin ylimääräinen hyvä 
ateria, mukaan lukien joka miehelle 
kuusi vodkaryyppyä ja rajattomasti 
olutta. Vanhimmat valvoivat, että 
kaikki käyttivät hyviä pöytätapoja ja 
käyttäytyivät moitteettomasti. Lisäksi 
kerran kuussa pidettiin niin sanottu  
”Kompanieabend”. Sen ohjelma oli 
muuten samanlainen, mutta ilman 
mitään kasvatuksellista aihetta. Tilai-
suudet olivat hyvin vapaamuotoisia. 
Sotilaat lauloivat mielellään saksalai-
seen tapaan reippaita marssilauluja.

Suomalaisia kunnioitettiin erittäin 
suuresti ja Suomesta puhuttiin ihai-
levasti. Komennuskunta joutui oiko-
maan runsaasti väärinkäsityksiä, jotka 
johtuivat puhtaasta tietämättömyy-
destä. Talvisodasta tuttua olivat lähin-
nä valtakunnanmarsalkka Göringin 
lausumat. Suomen itärajan uskottiin 
yleisesti olleen Syvärillä jo ennen 
talvisotaa. Kieltä pidettiin Venäjän 
kielen lähisukulaisena ”koska ne oli-
vat melkein samanlaisia”. Kapteeni 
Salvèn piti koulun johtajan pyynnöstä 
yhtenä kasinoilloista runsaasti kiitel-
lyn esitelmän Suomen talvisodasta. 

Koulun ulkopuoliseen elämään 
miehitetyssä Varsovassa, sota-ajan 
Saksaan Berliinissä ja oloihin muun 
muassa Baltian maissa komennus-
kunta pääsi tutustumaan lähinnä 
meno- ja paluumatkojen aikana sekä 
Varsovan ja Berliinin osalta saksalais-
ten isännöimillä tutustumismatkoilla. 
Niiden kokemusten perusteella elä-
mä ja suhteet erityisesti miehitetty-
jen maiden ja saksalaisten välillä ei 
tarjonnut läheskään niin ruusuista 
kuvaa kuin itse koulu tehokkaine 
ohjelmineen ja hyvähenkisine hen-
kilöstöineen.   

Muistolahjoja.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Kirjoittaja on everstiluutnantti evp. Olli Dahl. Hän palveli 
1969-2000 eri tehtävissä Panssariprikaatissa poiketen 
rauhanturvaajaksi UNTSOon Lähi-Itään 1975–1976.  
Puolustusvoimia seurasi tehtävä vanhempana sotilas-
järjestelmäasiantuntijana Patrialla 2002–2019.

Dahl harrastaa mm. sotahistoriaa ja Parolen numerossa  
3/2020 oli hänen artikkelinsa Sturmbockia tiedustelemassa. 
Tämän artikkelin ensimmäinen osa oli Parolen numerossa 1/2021, jonka 
tekstistä oli pudonnut kirjoittajan nimi pois.

Päätäntä

Suomalaiskapteenien  toiminnallaan 
ja neuvoillaan saavuttama luottamus 
ja hyvät suhteet koulun johtoon sekä 
muuhun henkilöstöön näkyivät vielä 
komennuksen päättyessäkin muun 
muassa erilaisten lahja- ja muistoesi-
neiden muodossa. 

Lisäksi heidän lähtöään kunnioitet-
tiin ampumalla ilmatorjuntatykeillä 
ja konekivääreillä kunnialaukaukset 
komennuskunnan astuessa viimeistä 
kertaa autoon ja jättäessä Remberto-
win taakseen 13.3.1943.

Pääasialliset lähteet:

Kapteeni E Salvenin laatima matka-
kertomuskomenuksesta Saksaan 
1.2.–19.3.1943

Kapteeni E Salvenin valokuva- ja 
asiakirjakokoelma – molemmat 
Panssarimuseon hallussa

Osa kalustokuvista on muista läh-
teistä (Internet) olevia havainne-
kuvia, koska Rembertowin kerto-
musmateriaali ei ole näiltä osin 
kuvitettu.

TEKSTI: Olli Dahl
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Norjalaiset Jatkosodassa

Jatkosodassa kaatuneiden norjalaisten 
vapaaehtoisten muistomerkistä oli tulla 
ulkopoliittinen skandaali
Jatkosodassa Suomessa taistelleita 
norjalaisia vapaaehtoisia kohdel-
tiin kaltoin niin kotimaassaan kuin 
Suomessa. Sodan jälkeen kotiin 
palanneet tuomittiin pakkotyöhön 
maanpetturuudesta. Kun he yrittävät 
saada muistomerkkiä 196 Suomessa 
kaatuneelle aseveljelleen, uhkasi siitä 
tulla ulkopoliittinen skandaali Norjan 
ja Suomen välille. Lopulta muisto-
merkki saatiin pystytettyä Rovanie-
melle, Norvajärvelle, kaatuneiden 
saksalaisten muistomerkin yhteyteen. 
Mutta jatkosodan muistomitalia ei 
norjalaisille myönnetty toisin kuin 
ruotsalaisille ja virolaisille. Jälkim-
mäiset tosin saivat odottaa mitaliaan 
vuoteen 1992 saakka.

Jatkosodassa taisteli Sallan rinta-
malla noin tuhat norjalaista vapaaeh-
toista. Heillä oli oma joukko-osasto: 
SS Skijegerbataljon Norge. Norjalais-
ta kaatui 196.

Suomessa kaatuneiden vapaaeh-
toisten omaiset ja elossa olevat ase-
toverit keräsivät 1990-luvun alussa 
keskuudestaan rahat muistomerkin 
pystytystä varten. Se ei tuolloin kui-
tenkaan ollut mahdollista Neuvosto-
liiton/Venäjän maaperälle Norjasta 
puhumattakaan. Suurin osa kaatu-
neista on haudattu silloisen Sallan 

hautausmaalle. Norjassa jatkosodan 
vapaaehtoisina pidetään maanpettu-
reina, sillä heidän Suomeen tulonsa 
organisoi Quislingin hallinto.

Suomen metsähallituksen kans-
sa oli tehty sopimus muistomerkin 
pystyttämiseksi Norvajärvelle sak-
salaisten hautausmaan lähistölle. 
Tämän sopimuksen Suomi kesällä 
1991 irtisanoi. Syy oli se, että Norjan 
Suurkäräjien puhemies Jo Benkow 
oli kirjoittanut Suomen eduskunnan 
puhemiehelle Ilkka Suomiselle, että 
muistomerkki olisi epäystävällinen 
teko Norjaa kohtaan.

Myöhemmin laadittiin uusi anomus. 
Myönteinen päätös Suomesta saatiin 
parin vuoden kypsyttelyn jälkeen. 
Hanke sai tukea mm. puolustusmi-
nisteri Elisabeth Rehniltä ja puolus-
tusministeriön kansliapäällikkö Pertti 
Nykäseltä.

Mu i s tomerkk i  pa l j a s t e t t i i n 
26.6.1994 Norvajärvellä. Norjalai-
sia saapui paikalle pari bussilastillista. 
Vielä tämänkin jälkeen norjalaiset 

Norvajärvelle kiinnitettiin kiveen  60 cm x 40 cm – kokoinen pronssilaatta teks-
tein ”Til minne om de 196 norske frivillige som falt i fortsettelsekrigen – Niiden 
196 norjalaisen vapaaehtoisen muistoksi, jotka kaatuivat Jatkosodassa”.

Norjalaisille vapaaehtoisille ei myön-
netty jatkosodan muistomitalia.

muistomerkin vastustajat yrittivät 
viimeisenä keinonaan poistattaa 
laatassa olevat Suomen ja Norjan 
liput, mutta perusteluiksi sopivaa 
lainkohtaa ei löytynyt kummastakaan 
maasta.

Muistomerkkihankkeen puuhamies 
Helge N. Wiig oli ilmoittautunut va-
paaehtoiseksi jo talvisotaan, mutta 
Norjasta ei valmiussyistä tuolloin 
päästetty upseereita lähtemään. Wiig 
oli miehityksen alussa taistellut sak-
salaisia vastaan. 

Sodan jälkeen Suomesta palattuaan 
Wiig tuomittiin maanpetturuudesta 
menettämään sotilasarvonsa sekä 
kuudeksi ja puoleksi vuodeksi pak-
kotyöhön. Muut hengissä selviytyneet 
norjalaiset vapaaehtoiset saivat keski-
määrin yli kolmen vuoden tuomiot. 
Sen jälkeiset vuosikymmenet he per-
heineen ovat eläneet maanpetturin 
leimat otsassa, ”väkeä, jota ei kutsuta 
kahville”.

TEKSTI: Jukka Knuuti
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Jääkärimajuri Armas Ståhlbergia muistettiin

JP27:n perinneyhdistyksen Etelä-
Karjalan Jatkaa hyvää perinnettään 
jääkärimajuri Armas Ståhlbergin 
muistamisessa. Ståhlbergin kaatu-
mispaikalla Joutsenon Karsturannassa 
järjestettiin 14. huhtikuuta kunnian-
osoitus ja seppeleenlasku yhdessä 

Suomen lippua kantaa Ahti Luukkonen ja 
perinneyhdistyksen vihreää lippua Eeva Ka-
rikoski. Lipusta oikealle ovat Karin Ignatius ja 
Hannu Kosunen.

Osaston seppeleen Ståhlbergin muistomerkille laskivat Päivi Peltola ja 
Hannu Kosunen.   

Vapaussodan Imatran seudun perin-
neyhdistyksen kanssa.

Tilaisuuden alussa osaston puheen-
johtaja Jorma K.O. Ignatius luovutti 
perinneyhdistyksen viime vuonna 
myöntämät pronssiset ansiomerkit 
osaston hallituksen jäsenille Karin 

Ignatiukselle ja  Hannu Kosuselle.  
Seppo Pesonen oli estynyt noutamas-
ta ansiomerkkiään.

KUVAT: Jorma K.O. Ignatius

Armas Ståhlberg

Kirjallisuutta 

Tulossa kirja Jääkäriritareista

Kaksikymmentä jääkäriupseeria palkit-
tiin jatkosodan ja Lapin sodan suorituk-
sistaan arvokkaimmalla suomalaissoti-
laiden kunnianosoituksella, nimityksellä 
Mannerheim-ristin ritariksi. 

Heikki Lehtonen käy elokuussa ilmes-
tyvässä 300-sivuisessa kirjassaan läpi 
jokaisen jääkäriritarin elämänvaiheet, 
sotilasuran saavutuksineen, menestyk-
sineen ja menetyksineen, heidän vah-
vuutensa ja heikkoutensa sekä sodan 
jälkeisen elämänsä. 

Mukana teoksessa ovat mm. Ruben 
Lagus, Paavo Talvela, Antero Svensson, 
Taavetti Laatikainen, Kaarlo Heiskanen, 

Einar Vihma, Erik Heinrichs ja Lennart 
Oesch.

Lehtonen tuntee on Mannerheim-
ristin ritarien säätiön hallintoneuvoston 
jäsen. Hän on pitkään tutkinut ritareiden 
saavutuksia ja kohtaloita niin sodassa 
kuin rauhankin aikana. Lehtonen on ai-
emmin julkaissut teokset Mannerheim-
ristin ritareiden hautamuistomerkit – 
Kunnianosoitus veteraanisukupolville 
sekä Sodassa kuolleet Mannerheim-
ristin ritarit 1941–1945.

Tekijä saatavana esitelmöimään kirjan 
aiheesta perinneyhdistyksen alaosas-
tojen kokouksiin  yhdessä sovittuina 

aikoina. Tilaisuuksissa mahdollisuus kir-
jan hankintaan tekijän signeerauksella.
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Lentolaivue F 19 lensi pohjoisella taivaalla 

Ruotsi antoi apua myös 
yläilmoissa 

Ruotsalainen vapaaehtoisista koottu 
lentolaivue F 19 oli merkittävä apu 
Suomen ilmapuolustukselle Talviso-
dassa. Se vastasi koko Pohjois-Suo-
men ilmapuolustuksesta ja maksoi 
siitä kovan hinnan, mutta samalla 
Ruotsin ilmavoimat sai tarvitsemaan-
sa sotakokemusta.  

Talvisodan syttymisen jälkeen 
Ruotsissa syntyi välitön avustusinnos-
tus, ja varainkeräys Suomen auttami-
seksi saavutti ennenkuulumattomat 
mittasuhteet. Suomi-keräys, johon 
sekä yksittäiset kansalaiset että työ-
markkinaosapuolet – niin työnantajat 
kuin ammattiliitot – aktiivisesti osal-
listuivat, tuotti noin 100 miljoonaa 
kruunua – saman verran kuin Ruotsin 
vuotuiset puolustusmenot. 

Jo 3. joulukuuta 1939 eräät ruot-
salaiset upseerit ehdottivat kolmesta 
pataljoonasta sekä lentoryhmästä 
koostuvan noin 7000 miehen vapaa-
ehtoisyksikön lähettämistä Suomeen.  

Näistä ilmapuolustusapu voitiin 
nopeasti siirtää Suomeen. Jo 8. jou-
lukuuta 1939 Ruotsin hallitus lahjoitti 
Suomelle kahdeksan käytettyä lento-
konetta: kolme ruotsalaisvalmisteista 
Jaktfalken -hävittäjää, kaksi Bristol 
Bulldog -hävittäjää sekä kolme Fo-
kker C.VE -tiedustelukonetta, jotka 
heti lennettiin Suomeen ja sijoitettiin 
harjoitusyksikköihin. 

Kuusi päivää myöhemmin Ruotsin 
hallitus salli vapaaehtoisen lentoyk-
sikön perustamisen. Uudelle yksi-
kölle, Flygflottilj 19:lle, vapautettiin 
12 Gloster Gladiator -hävittäjää 
(kolmasosa Ruotsin hävittäjistä!) sekä 
neljä kaksipaikkaista Hawker Hart 
-kevyttä pommikonetta sekä kolme 
erityyppistä yhteyskonetta. 

Gladiatorit runkona 

Flygflottilj 19 perustettiin nopeasti, 
runkona Gladiator-hävittäjälennosto 
F 8 Tukholman Barkarbyssa sekä 

Piirtäjä Björn Carlssonin näkemys ilmataistelusta, jossa vänrikki I Jacobis ampuu 
alas neuvostoliittolaisen Polikarpov I-15-hävittäjän. 

Ruotsalaislentäjien komein ilmavoitto. Luutnantti Gideon Karlsson ampui alas 
nelimoottorisen TB3-pommikoneen. 

Hart-varustettu kevyt pommitus- eli 
rynnäkkölennosto F 4 Östersundissa. 
Henkilövahvuus oli yhteensä noin 
250 miestä ja kaksi naista. Lentävä 
henkilökunta koostui 12 hävittäjä-
lentäjästä ja 9 pommituslentäjästä, 
jotka muodollisesti erosivat Ruotsin 
ilmavoimista Flygvapnetista ja alle-

kirjoittivat Suomen ilmavoimien pal-
velussopimuksen. F 19 olikin vain 
näennäisesti ”vapaaehtoinen”, ja 
toimi todellisuudessa Flygvapnetin 
omana joukko-osastona. 

Lentolaivue F 19
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Päämajassa käydyissä neuvotteluis-
sa määrättiin F 19:n toiminta-alueeksi 
Pohjois-Suomi, päätukikohtanaan 
Kemin Veitsiluoto. Tehtävinä oli maa-
voimien tukeminen, asutuskeskusten 
– erityisesti Oulun, Kemin ja Rovanie-
men – ilmapuolustus sekä ilmatiedus-
telu. Ennen F 19:n saapumista Kemiin 
10. tammikuuta 1940 ei Suomen 
pohjoispuoliskon ilmapuolustukseen 
voitu sijoittaa yhtään hävittäjää. 

Pieni joukko, laaja alue  

Jo kahden päivän kuluttua F 19 
hyökkäsi neuvostoilmavoimien 
Märkäjärven lentotukikohtaan Ke-
mijärven itäpuolella. Valitettavasti  
F 19:n pommitusryhmä kärsi mittavat 
tappiot – kolme neljästä Hartista jäi 
palaamatta, kun kaksi Hartia putosi 
yhteenajon jälkeen ja I-15bis -neu-
vostohävittäjä pudotti kolmannen.  

Pommitusryhmän päällikkö luut-
nantti Anders Zachau kaatui ja kaksi 
ruotsalaista lentäjää katosi. Loput 
kolme pääsivät takaisin suomalaisille 
linjoille. Ruotsalaiset hävittäjälentäjät 
ilmoittivat neljän I-15bis -hävittäjän 
tuhoamisesta – joista kolme maassa 
ja yksi ilmataistelussa – mutta tieto 
oli selvästi liioiteltu.  

Tappioista huolimatta ruotsalaisten 
ensimmäinen sotalento osoitti, ettei 
neuvostolentäjillä enää ollut täydel-
listä ilmaherruutta Pohjois-Suomessa. 
Jatkossa F 19 taisteli rohkeasti ja tai-
tavasti, erityisesti hyökkääviä pommi-
koneita vastaan. Koska toiminta-alue 
oli erittäin laaja, sitä ei voitu millään 
voitu puolustaa yhdestä tukikohdasta, 
vaan perustettiin useita eteentyönnet-
tyjä työkenttiä:  
– Olkkajärvi (peitenimi Oskar),  

valmis 10.1.1940,  
– Oulu (Ulrik), valmis 15.1.1940,  
– Posio (Svea), valmis 18.1.1940,  
– Hirvasjärvi (Nora), valmis 

9.1.1940,  
– Kemijärvi (Nora 2), valmis 

30.1.1940,  
– Vaala (Ulrik 2), valmis 3.3.1940. 

Primitiivisiltä työkentiltään ruotsa-
laishävittäjät hyökkäsivät vähäisillä 
koneillaan rohkeasti hyökkäävien 
pommikoneosastojen kimppuun ja 

pudottivat kymmenkunta neuvosto-
pommikonetta. On arvioitu, että F 19 
torjui peräti 35 pommihyökkäystä La-
pin asutuskeskuksiin – joskus pelkällä 
ilmassa olemassaolollaan, jolloin 
hyökkääjät kääntyivät takaisin pu-
dottaen pommilastinsa erämaahan.  

Maalina Murmansk  

Helmikuussa 1940 kävi kuitenkin 
selväksi, että F 19 tarvitsi lisää ja 
parempia lentokoneita hyökkääjien 

F 19 talvisodasta on hyvä kuvaus mm. 
Greger Falkin kirjoittamassa kronikas-
sa, jonka teksti on sekä ruotsiksi että 
suomeksi.

torjumiseksi. Koneiden hankkimiseksi 
saatiin Ruotsissa runsaita lahjoituksia, 
samoin kuin Oulun kaupungilta ja 
paikallisilta yrityksiltä. Ruotsin Kung-
liga Flygförvaltningen tilasi 12 Fiat 
CR 42 -kaksitasohävittäjää – huomat-
tavasti vanhempaa Fiat-mallia kuin 
Suomen jo syksyllä 1939 tilaamat 
Fiatit – sekä neuvotteli myös pom-
mikoneiden hankkimisesta F 19:n 
käyttöön.  

Optimistisesti oli oletettu ensim-
mäisten uusien koneiden saapuvan jo 
kolme viikon kuluessa. Ensimmäinen 
kone-erä saapui Ruotsiin kuitenkin 
vasta huhtikuun alussa 1940, ja 
loppuerä kesäkuussa. Suomeen oli 
silloin jo saatu huomattavasti pa-
rempia hävittäjiä, eivätkä italialaiset 
kaksitasot enää kiinnostaneet. Niinpä 
ruotsalaisia pyydettiin siirtämään va-
rat Suomen ostamien amerikkalaisten 
Brewster-koneiden maksuun. F 19:lle 
tarkoitetut Fiatit otettiin Flygvapnetin 
omaan käyttöön, joskaan ei kovin 
innostuneesti. 

Flygvapnet käynnisti maaliskuun 
alussa myös oman raskaan Junkers Ju 
86 (B 3) -pommikoneosaston siirron 
F 19:lle. Pommitusmaaleiksi valittiin 
strategisia kohteita, kuten lentotuki-
kohtia, siltoja ja satamia Murmans-
kin seudulla sekä Pohjois-Venäjän 
selustassa. Osasto odotti 11. maalis-
kuuta 1940 Västeråsissa siirtokäskyä 
Suomeen ja samaan aikaan Veitsi-

Talvisota on loppunut ja ruotsalaiset ovat lähdössä kotiin. Hakaristitunnukset 
korvattiin kotimatkalla mm. merirosvosymbolein.

Lentolaivue F 19
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Carl-Fredrik Geust on diplomi-insinööri ja kan-
sainvälisesti tunnustettu ilmailuhistorioitsija. 
Venäjänkielen taitoisena hän on erikoistunut 
Neuvostoliiton ilmavoimien historiaan. Tästä 
aiheesta hän on  kirjoittanut tusinan verran 
kirjoja. Niitä on julkaistu Suomessa, Ruotsissa, 
Venäjällä, Englannissa, Puolassa ja Tshekissä.

Talvisota esillä Lindköpingin 
Ilmavoimamuseossa
Talvisota on komeasti esillä Ruotsin Ilmavoima-
museossa Lindköpingissä. Tai oli ainakin silloin 
kun viimeksi siellä kävin. Näytillä on hakaristitun-
nuksilla sekä Gloster Gladiator että Hawker Hart. 
Jälkimmäinen on sikäli aito, että sen sanotaan 
olleen F19:n mukana talvisodassa.

F19 menetti Talvisodassa kolme lentäjää. Kaksi 
ammuttiin alas ja yksi kuoli lento-onnettomuu-
dessa. Vaikka Ruotsi ei sodassa ollutkaan, sillä 
Flygvapen menetti 1940 kaikkiaan 30 lentäjää, 
joista kaksi ilmataisteluissa Suomessa ja loput 28 
onnettomuuksissa.

Hawker Hart

luodossa aurattiin pommikoneiden 
vaatimaa kilometrin mittaista ja 30 
metriä leveää jääkiitorataa.  

Yhdeksän ilmavoittoa 

Kaksi päivää myöhemmin, 13. maa-
liskuuta 1940, pommitusosasto ha-
jotettiin. Jälkikäteistarkasteluna voi 
todeta, että F 19:ää varten ajatellut 
pommikoneet olivat sangen van-
hanaikaisia sekä hitaita ja olisivat 
tuskin voineet tunkeutua tehokkaasti 
puolustettuun Murmanskin ilmati-
laan ilman huomattavia tappioita. 
Moskovan rauhan jälkeen F 19:n 
henkilökunta ja lentokoneet palasi-
vat Ruotsiin (lukuun ottamatta yhtä 
Junkers F13 kuljetuskonetta, joka 
luovutettiin Suomen ilmavoimille).  

F 19 saavutti 464 sotalennollaan 
yhdeksän ilmavoittoa. Lentoryk-
mentti menetti viisi lentokonetta, 
kaksi Gladiatoria - joista yksi taiste-
lussa – ja kolme Hartia. Kolme len-
täjää kaatui: edellä mainitun Anders 
Zachaun lisäksi myöskin Märkäjär-
vellä (23.1.1940) kaatunut vänrikki 
John Sjökvist sekä Kemissä 11.3.1940 
koelennolla menetetty insinööri Åke 
Hildinger. 

Lisäksi luutnantti Per Sterner ja 
vänrikki Arne Jung vangittiin pakko-
laskun jälkeen Märkäjärvellä 12. tam-
mikuuta 1940. Molemmat sotavangit 
palautettiin Suomeen toukokuussa 
1940, mutta vankeusajan aivopesu 

valeteloituksineen jätti heille elinikäi-
sen trauman. 

Ainutlaatuinen apu 

F 19 oli ainutlaatuinen Suomen ilma-
voimiin suunnatussa avustustoimin-
nassa. Sekä henkilökunta että kalusto 
oli sopeutettu arktisiin olosuhteisiin. 
Lisäksi se toimi itsenäisesti ja muis-
ta lentoyksiköistä riippumattomasti 
oman huolto- ja kunnossapitotoimin-
tansa turvin, eikä kuluttanut niukkoja 
suomalaisia resursseja. Näin ollen 
Suomen ilmavoimien huomio ja re-
surssit voitiin suunnata Etelä- ja Kaak-
kois-Suomen pääsotanäyttämöihin.  

Ruotsin ilmavoimien johdossa oli 
1960- ja 1970-luvuilla useita F 19 
-veteraaneja, mukaan lukien neljä 
lennostonkomentajina toiminutta 
kenraalia sekä ilmavoimien pää-
lääkäri. F 19:n taistelukokemusten 

vaikutus Flygvapnetin kylmän sodan 
doktriiniin oli huomattava.  

F19:n taisteluavun lisäksi käytän-
nöllisesti kaikki Ruotsin lentoko-
netehtaat ja -korjaamot oli Talvisodan 
aikana valjastettu kokoamaan Suo-
men eri maista tilaamia lentokoneita, 
vaikka itse lentokonepulasta kärsivän 
Flygvapnetin omat lentotilaukset 
viivästyivät tämän vuoksi kuukausi-
kaupalla.  

Yhteensä 157 Suomeen tilaamaa 
lentokonetta saapui laatikoissa Ruot-
siin, missä ne koottiin 5.12.1939-
12.4.1940 välisenä aikana. Ilman tätä 
sangen tuntematonta apua Suomen 
ilmavoimat ei olisikaan voinut saada 
montakaan uutta lentokonetta lyhyen 
Talvisodan aikana.  

TEKSTI: Carl-Fredrik Geust  

Lentolaivue F 19
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Kirjeitä toimitukselle

Ketä olivat Kyyhkylän jääkärit

  
Parolen numerossa 1/21 Matti Kaup-
pila kyseli isosetänsä jääkäriluutnantti 
Kalle Kauppilan kuoleman 30.8.1956 
jälkeen surutaloon saapuneen adres-
sin lähettäjien perään, jossa allekirjoi-
tuksena ”Kyyhkylän jääkärit”.

Tuohon aikaan Kyyhkylässä asui 
jääkärialikesantti Adam Mäkikangas 
+2.3.1958. Muita mahdollisia lähet-
täjiä ovat jääkärikapteeni Iisak Einar 
Kuusisto +18.1.1962, jääkärikersantti 
ja Viron vänrikki Johan Viljam Suomi-
nen +31.1.1970 ja jääkärialiupseeri 
Valtter Nikolai Mahomäki + 1974, 
jotka kaikki ovat haudattuina ns. 
Kyyhkylän veljeshautaan.

Onpa lähettäjien joukossa voinut 
olla paljon muitakin, lyhyemmällä 
virkistysjaksolla varsinkin kesäisin, 
Kyyhkylässä olleita jääkäreitä. Vapa-
ussodan Invalidien Liiton puheenjoh-
tajana toimi tuolloin jääkärieversti 
Matti Laurila.

Ohessa hieman tarinaa Kyyhky-
lästä.

Kyyhkylä

Alueella on ollut asutusta jo 5-6000 
vuotta, Kyyhkylän ja Tuukkalan kal-
mistot ovat todisteena tästä. Samoin 
viereiseltä pellolta löytyi rautakauti-
nen polttokalmisto ja kuusi hautarau-
niota, joista kolme viikinkikaudelta 
800–1000-luvulta ja kolme ristiret-
kiajalta 1100–1200-luvulta. Alueelta 
löytyi myös muinaisjäännöksiä, joita 
ei voitu varmuudella ajoittaa.

Viereisellä Porrassalmen harjulla 
käyty Porrassalmen taistelu 12 – 
13.6.1789 on epäilemättä maineik-
kain Suomen kamaralla ennen itse-
näisyyden aikaa käydyistä taisteluista. 
Taistelussa 650 suomalaista torjui yli 
6000 miehen suuruisen venäläisten 
joukon. Taistelussa kuuluisa sotasan-
kari von Döbeln haavoittui päähän 
ja joutui sittemmin aina pitämään 

mustaa otsanauhaa, josta tuli hänen 
tunnusmerkkinsä. Samoin venäläisten 
puolelle aiemmin loikannut Sprengt-
porten haavoittui jalkaantodeten , että 
omat koirat purivat. 

Savon Sotilasperinneyhdistys Por-
rassalmi ry kokoontuu muistomer-
kille, vuosittain kesäkuun13 päivänä 
pidettävän vuosikokouksen yhteydes-
sä, kunnioittamaan suomalaisittain 
menestyksellistä taistelua.

Kyyhkylässä Saimaan rannalla, 
Porrassalmen taistelupaikan lähei-
syydessä sijaitsee vanha sotilaskar-
tano Kyyhkylä. Omistajina mm. von 
Fieandt-suku. Vapaussodan Invalidien 
Liitto osti Kyyhkylän kartanon kaup-
pias David Pulkkisen perikunnalta 
1927.

Vapaussodan Invalidien Liitto

Aloitteen liiton perustamiseksi teki 
kansakoulunopettaja Einar Rosenberg 
1923, hän oli havainnut, että inva-
lidisoituneet soturit jätettiin oman 
onnensa varaan valtion taholta, so-
tasairaalasta päästyään. Näin alettiin 

toteuttamaan ”veljeä ei jätetä”- pe-
riaatetta.

Liittoon hyväksyttiin jäseniksi 
kunniallinen ja kansalaisluottamusta 
nauttiva Suomen kansalainen, joka 
on haavoittunut tai sairastunut va-
paussodassa. Saksassa jääkäreinä, 
Aunuksessa, Virossa ja Inkerinmaalla 
taistellessaan maamme itsenäisyy-
den luomisen tai sen säilyttämisen 
puolesta. Liittoon kuului alkuun 986 

Kyyhkylän kartano sijaitsee Porrassalmen taistelupaikan vieressä. Alue kuuluu  
nykyään Mikkeliin.

Putilovin tehtaan tuotantoa oleva  
tykki (76 K 02-30) Kyyhkylän pihalla 
suojaa yhteiskuntarauhaa.
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vapaussodassa haavoittunutta, 11 
Aunuksessa, 9 Viron vapaussodassa 
ja 6 Saksassa haavoittunutta soturia. 
Jäsenmäärä oli suurimmillaan 1940 
ollen 2105 jäsentä.

Varat alkuun saatiin avustuksien, 
lahjoituksien, myyjäisten ja jäsen-
maksujen muodossa. Myös arpajaisia 
järjestettiin myöhemmin menestyk-
sellä. Kunniapuheenjohtajana oli 
itseoikeutetusti Mannerheim. Ensim-
mäinen puheenjohtaja oli jääkäri-
kapteeni Veikko Heikinheimo, hänen 
jälkeensä viiden vuoden ajan puhetta 
johti kansanedustaja Antti Kuisma. 
Häneltä puheenjohtajan nuijan otti 
vastaan jääkärieversti Matti Laurila 
ja piti sitä hallussaan seuraavat 52 
vuotta, jääden Marskin ohella toiseksi 
kunniapuheenjohtajaksi. 

Vapaussodan Invalidien Liiton vii-
meinen puheenjohtaja oli eversti Pert-
tu Heimolainen. Hän oli haavoittunut 

Vakaumuksensa puolesta kaatuneille oli laskettu seppele.  Nauhoissa: Mikkelin 
kaupunki, Puolustusvoimat, tuomiokirkkoseurakunta, maanpuolustusjärjestöt, 
Kaatuneiden omaiset, Sotaorvot. 

Kyyhkylän invalidien  veljeshauta. Kah-
della kynttilällä oli muistettu Suomen 
itsenäisyyden ja sen säilyttämisen 
puolesta vapaussodassa raajansa tai 
aistinsa menettäneitä tahi muuten 
vammautuneita edesmenneitä Kyyh-
kylän invalideja, joiden joukossa lepää 
myös kymmenen Saksassa koulutet-
tua jääkäriä. 

vapaussodassa, otti osaa Aunuksen 
retkeen ja toimi tykistökomentajana 
talvi- ja jatkosodassa. Eversti Hei-
molainen luotsasi 63-vuotisen liiton 
kunniakkaaseen päätökseen, siirtäen 
toiminnot Vapaussodan Invalidien 
Muistosäätiön huomaan 1987.

Toiminta Kyyhkylässä

Ostettuaan n. 200 ha:n Kyyhkylän 
kartanon 500.000 mk:lla Vapaus-
sodan Invalidien Liitto aloitti siellä 
mittavan, vuosia kestävän remontin, 
jossa päärakennukseen tehtiin 1–2 
hlön huoneita 30–35:lle invalidille 
ja pihapiirin isompia asuntoja yh-
deksälle perheelliselle invalidille. 
Isännöitsijänä toimi vapaussodassa 
haavoittunut mv. Rolf Mennander, 
jonka kausi Kyyhkylässä kesti 30 
vuotta. Emännötsijänä oli neiti Maija 
Häyrynen ja muonamiehenä ahersi 
ensimmäinen invalidiasukas Matti 
Iloniemi.

Kartano toimi maataloustyöpaikka-
na ja kotina, tarjoten työtä ja lepoa 
voinnin mukaan. Kesäkuukausina 

kävi useita kymmeniä virkistysloma-
laisia. Vapaussodan Invalidien Liitto 
oli käynnistämässä ja tukemassa So-
tainvalidien Veljesliiton perustamista 
talvi- ja jatkosodassa vammautunei-
den hoitamiseen ja kuntouttamiseen 
tähtäävää toimintaa. Omien asukkai-
den luontaisen poistumisen johdos-
ta päätettiin Kyyhkylän Invalidikoti 
luovuttaa Sotainvalidien Veljesliitolle 
1969.

Nykyisin Kyyhkylä tarjoaa kuntou-
tus- ja hyvinvointipalveluita Mehiläi-
sen omistuksessa, ja pääkartanossa 
toimii matkailu-, kokous- ja juhla-
palveluita tarjoava yritys Kyyhkylän 
Kartano.

Lähteet:

Kyyhkylän pitäjän historia                                                                                                                               
Vapaussodan Invaliidien Liitto ry 

1924–1987/ Kalle Kuosa                                                                               
Vapaussodan Invaliidien Muisto-

säätiö/ internetsivut

TEKSI JA KUVAT: Esa Dufva
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Kirjallisuutta

Sukuhistoriaksi laajeneva jääkäritarina

Ein trauriger 
Jägerleutnant; Kalle 
Wilhelm Kauppila
Matti Kauppila

Kallen tyyppisen elämän elivät 
varmaan suurimmaksi osaksi myös 
ne sisällissotaan osallistunet 1300 

jääkäriä, jotka sisällissodan jälkeen 
nopeasti erosivat  armeijan palve-
luksesta ja ryhtyivät hankkimaan 
elantoaan arkisissa ja raskaissa 
siviilitöissä. Näin Matti Kauppila 
luonnehtii isosetänsä ja monen 
muun vaille kuuluisuutta jääneen 
jääkärin tarinaa.

Kalle Kauppila ei pitänyt päiväkir-
jaa, mutta sukulaispoika, historian 
opettaja Matti Kauppila, on raken-
tanut taitavasti kuvan Kallen jää-
käriajasta muita lähteitä käyttäen. 
Sama koskee Kallen osallistumista 
vapaussotaan. Libaussa vääpeliksi 
ylennetty Kalle Kauppila palveli 
valkoisessa armeijassa vääpelinä 
eri joukko-osastoissa. Vääpelit eivät 
ole yleensä etulinjassa vaan esikun-
nassa. Ja niinpä sekä Tampereen val-
taukseen että Karjalan taisteluihin 
osallistunut Kalle Kauppinen selvisi 
vapaussodasta ehjin nahoin.

Sodan jälkeen Kalle palveli raja-
valvontatehtävissä Karjalan kannak-
sella ja kielenkääntäjänä Helsingis-
sä, kun von der Golzin joukkojen 
kanssa edellytti myös kielimiesten 
apua. Tammikuussa hänet ylen-
nettiin jääkärivänrikiksi. Lyhyeksi 
jääneen aktiivipalveluksen aikana 
hän yleni vielä luutnantiksi, mutta 
hän jätti sotaväen jo 1921.  Lyhyeksi 
jäänyt sotilasura, kosinnassa saadut 
rukkaset ja muutkin vastoinkäymiset 
antavat kirjalle nimen ”Surullinen 
jääkäriluutnantti”.

Oman tunnustuksensa ansaitsee 
kirjan varsin laaja ja monipuolinen 
kuvitus.

Jukka Knuuti

Loikkari, kadonnut,  vanki vai pommituksessa kuollut?

Vain sodassa kuollut mies
Raija Ylönen-Peltonen

214 sivua, SKS 2020 

 ”Reinon” tarina hieman murtaa myyttiä 
talvisodan yhtenäisestä kansasta. Nuori 

perheenisä loikkasi Neuvostoliiton puo-
lelle muutamien tovereidensa kanssa 
heti sodan alkupäivinä tai mahdollisesti 
jäi vangiksi. Sen jälkeen hänen kohta-
lonsa on avoin.  ”Reino” lienee palannut 
desanttina Suomeen ja ilmoittautunut 
itse poliisille. Tutkija on tehnyt todel-
lista salapoliisityötä sen suhteen, mitä 
”Reinolle” on voinut tapahtua. Suomen 
arkistoissa ”Reino” on sekä kaatunut 
että kadonnut että kuollut Mikkelin 
pommituksessa. Lisäksi hän mahdol-
lisesti voinut joutua teloitetuksi ilman 
virallista oikeudenkäyntiä tai palannut 
Neuvostoliittoon ja kadonnut sille tielle.

Myös Suomen sotilasviranomaiset 
antoivat omaisille erilaista tietoa. ”Rei-
no” kuitenkin ilmoitettiin kaatuneeksi 
siten, että kaatumispäivä olisi ollut 
loikkaamis-/katoamispäivä, joten per-

he sai kaatuneen omaisille kuuluneet 
etuudet. Sankarivinajan statusta ei 
”Reino” kuitenkaan saanut. Sotilaspap-
pien tehtävänä oli ilmoittaa kuolemista 
omaisille eikä sotilaspastori, tuleva 
Mikkelin piispa Osmo Alaja halunnut 
luonnehtia mahdollista loikkaria ja de-
santtia sankarivainajaksi”Reinosta” tuli 
vain sodassa kuollut mies.

Tapahtumista on kulunut jo yli 80 
vuotta. ”Reinosta” olisi voinut kirjoit-
taa oikeallakin nimellä. Hän teki omat 
valintansa, jos teki. Eikä jälkipolvi mie-
lestäni ole ”Reinon” tekoihin syyllinen, 
vaikka hän mahdollisesti loikkasi vihol-
lisen puolelle eikä hänestä saa miten-
kään talvisodan sankaria.

Pasi Pulju
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Kirjallisuutta

Amatööridekkarien parviäly hakkasi suurvaltojen tiedustelun

Me olemme Bellingcat
Tiedustelupalvelu verkossa

Eliot Higgins

252  sivua, Docendo 2021

Kun venäläinen ilmatorjuntaohjusyk-
sikkö  ampui 1. heinäkuuta 2014 Uk-
rainan yläpuolella alas malesialaisen 
matkustajakoneen, väittivät Ukrainan 
separatistit pudottaneensa ukrainalaisen 
kuljetuskoneen. Venäläisillä oli synkkä 
totuus tiedossaan ja he väittivät Ukrai-
nan tuhonneen koneen. Sillä kun oli 
siihen kykenevä BUK-ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmä. Tätä todistettiin mm. vää-
rennetyillä satelliittikuvilla ja   111 468 
trollitehtaan tuottamalla valhe-twitte-
rillä.

Englantilainen Eliot Higgins oli kerän-
nyt ympärilleen liudan nettinörttejä. Tä-
mä hänen amatööridekkarien parviäly 
selvitti lyhyessä ajassa, että syyllinen oli 
separatistin tukena ollut ilmatorjunta-
ohjusyksikkö. Tämä Bellingcat-ryhmä  
pystyi hankkimaan kuvan ohjuslave-

tista sen lähtiessä varuskunnasta ja 
myös sen lavetin paluun yhtä ohjusta 
köyhempänä.

Netistä löytyi ohjusyksikön liikkeistä 
selfiestä, joita varusmiehet ja henkilö-
kuntakin oli pannut nettiin. You tubessa 
oli videoita, joissa ohjusyksikkö liikkui 
maantiellä.  Venäläisillä on tapana pitää 
autossa videokameraa toiminnassa. Siitä 
on apua kolareita selvitettäessä.

Bellingcat selvitti myös ohjuksen am-
puneen yksikön nelihenkisen miehistön 
nimet. Mutta kaikista todisteita huoli-
matta venäläiset kiistävät syyllisyytensä.

Entä ryhmän nimi Bellingcat?  Muis-
tatteko sadun, jossa hiiret päättivät 
laittaa kellon (Bell) kissan (cat) kaulaan 
varoittamaan kilinällään.

Jukka Knuuti

Tärkeää ajankohtaista turvallisuuspohdintaa

Kansallinen turvallisuus 
murroksessa 
Kari Laitinen ja Aki-Mauri Huhtinen 

382 sivua, Docendo  2020 

“Kansallinen turvallisuus on erittäin 
haastava kokonaisuus, lähestyttiin sitä 
mistä näkökulmasta tahansa”, toteavat 
kirjoittajat uutuuskirjassaan. Kahden hy-

vin kokeneen turvallisuusasiantuntijan 
kirja on suositeltavaa luettavaa jokai-
selle suomalaiselle, joka haluaa pitää 
maamme ja kansalaistemme turvalli-
suudesta huolta myös tulevaisuudessa.

Kirjassa pohditaan laajasti, mitä on 
kansallinen turvallisuus? Useasti yksin-
kertaiselta vaikuttaviin kysymyksiin on 
vaikea löytää yksinkertaista vastausta. 
Niin on myös kansallisen turvallisuu-
den osalta, mikä on hyvin moninainen, 
alati muuttuva sekä aikaan ja paikkaan 
sidottu käsite. Juuri siksi on tärkeää, että 
Laitisen ja Huhtisen kaltaiset huippuasi-
antuntijat tuovat näkemyksensä yleis-
tajuisesti esille ja tärkeäksi avaukseksi 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kirjan laajasta käsittelystä (kuten 
asevelvollisuus, talouskysymykset ja 
kansainväliset suhteet) nousee lukijalle 
erityisesti kolme asiaa esille. Ensinnäkin 
pohdinta siitä, että mikä on kansallises-
sa turvallisuudessa oleellista ja mikä ei? 

Ja millaisia poliittisia päätöksiä tämän 
pohdinnan pohjalta tulisi tehdä. Toiseksi 
kirjassa nousee esille vahvasti informaa-
tioympäristöön liittyvät kysymykset. 
Muun muassa sosiaalisen median kes-
kustelu on myös kysymys kansallisesta 
turvallisuudesta. Kolmanneksi kirjoit-
tajat nostavat esille turvallisuutta tuot-
tavien rakenteiden ajanmukaisuuden 
suhteessa turvallisuusympäristöön. ”Jos 
Suomi valtiona perustettaisiin nyt, mil-
laisia olisivat sen turvallisuutta tuottavat 
viranomaiset”, kirjassa kysytään. Näihin 
sekä moniin muihin pohdintoihin kirja 
antaa erinomaisia eväitä, mutta jättää 
lopullisten johtopäätösten tekemisen 
lukijalle.

Viime kädessä kansallisessa turvalli-
suudessa on kyse valtion ja kansalaisen 
olemassaolosta.

Jarno Limnéll
Sotatieteiden tohtori
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Maailmassa riittää hulluja aseideoita

Ydinisku Kuuhun ja 
muita järjettömiä 
sotilashankkeita
Vince Houghton

328 sivua, Atena 2020 

Amerikkalaiset todella pohtivat ydin-
pommin räjäyttämisestä kuussa. Halut-
tiin näyttää 1957 Sputnikin, maailman 
ensimmäisen tekokuun, joksi satelliittia 
silloin kutsuttiin, avaruuteen lähettä-
neelle  Neuvostoliitolle, että osataan 
USA:sakin avaruudessa toimia. Tosin 
oli pommia kuussa pohdittu Neuvos-
toliitossakin, mutta onneksi molemmat 
suurvallat luopuivat  hankkeesta samas-
ta syystä: Entä jos laukaisu epäonnistuu 
ja pommi räjähtää maassa.

Kaikkien maiden pääesikuntien kas-
sakaapit ovat täynnä operaatiosuunni-
telmia mitä erilaisimpien tilanteiden 
varalle. Ja aivan samalla tavoin aseiden 
ja sodankäyntiin liittyvien vempaimien 
suunnittelijat miettivät, millaisia väli-
neitä saatetaan tarvita. Silloin mietitään 
voiko kissaan kätkeä äänityslaitteita ja 

käyttää sitä vakoiluun. Tai olisiko mah-
dollista teräksen puutteessa valmistaa 
lentotukialus jäästä ja sahanpurusta. 
Ihan totta, britit tutkivat tätä toisen maa-
ilmansodan aikana.

007 James Bondin elokuvassa ”Kuo-
lema saa odottaa” roisto on rakenta-
nut satelliitin, jonka avulla kootaan 
auringonsäteet tuhoavaksi voimaksi. 
Tätäkin ideaa on tutkittu Amerikassa 
asekäyttöön.

Kirja on paitsi kiintoisaa myös viih-
dyttävää lukemista, sillä se on kirjoi-
tettu kieli poskessa. Sotahistorian ja 
aseteknologian harrastajalle se on mitä 
parasta viihdettä.

Jukka Knuuti

Dornier-laivue päättää pommilaivue-kirjasarjan

Dornier-laivue
Lentolaivue 46 sodassa

Kari Stenman

160 sivua, Koala-Kustannus 2021 

Dornier-laivue päättää komean sarjan 
Suomen toisen maailmansodan pom-
mikoneiden historiasta. Stenman on 
aikaisemmissa (Blenheim-laivue – Len-
tolaivue 42 sodassa, Junkers-laivue – 
lentolaivue 44 sodassa) käsitellyt kaksi 
tärkeintä sodanaikaista pommittajaam-
me. Dornier on jäänyt vähemmälle huo-
miolle lukumääränsäkin takia: Dornier 
15 kpl, Junkers 24 kpl, Blenheim 97 kpl.

Kirjassa käydään systemaattisesti läpi 
Dornierin sotatie, jolta lentokuntoise-
na selvisi viisi (sodasta selvinneiden 
koneiden suhdeluku on suunnilleen 
sama kuin Blenheimeillä ja Junkerseilla: 
kolmannes ”jäi henkiin”). Tuhoutuneista 
Dorniereista kuusi ammuttiin alas ja 
kolme menetettiin onnettomuuksissa.

 Kesäkuun 1944 suurhyökkäyksen tor-
junnassa 11. kesäkuuta oli Lentolaivue 
46:lle musta päivä: kuudesta pommitta-

maan lähteneestä Dornierista vain kol-
me palasi. 30. kesäkuuta Dornierit olivat 
mukana Suomen ilmavoimien kaikkien 
aikojen suurimmassa operaatiossa: 40 
pommittajaa oli saattamassa 19 Mersua.

Kirja on suuren formaattinsa, A4, ja 
rohkeasti taitettujen kuviensa ansiosta 
ilmailuhistorian lisäksi ”katselukirja” 
alan harrastajille ja yksityiskohtaisten 
kuvien ansiosta aarre mallareille. Kirsik-
ka kakun päälle ovat viimeisten sivujen 
värikuvat.

Kirjan takakannessa kuvatun lentolai-
vue 46:n tunnuksen, visentin, historiaa 
olisi  voinut avata vähän enemmän. 
Amerikkalaiset tuttavat eivät ole olleet 
uskoa, kun olen kertonut, miksi Lapin 
lennoston Hornetien kyljessä on ”bii-
sonin” kuva.

Jukka Knuuti
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Salainen ruotsalais-suomalainen iskuosasto

Varjo
Ville Kaarnakari

350 sivua, Minerva 2020

Laskinko oikein, että tämä olisi 18 Ville 
Kaarnakarin kirjoittamista jännäreistä. 
Uusimmassaan Kaarnakari on laajen-
tanut kirjojensa perspektiiviä. Varjon 
jännittävä juoni on moneen maahan 
ulottuva tarina, mutta voisi olla totta-
kin. Demokraattisissakin maissa, kuten 
Suomessa ja Ruotsissa sotilaat saattai-
sivat ryhtyä ja ovat joskus ryhtyneetkin 
hankkeisiin, joista ei kerrota esimiehille 
ja vielä vähemmän poliitikoille. Varjo 
on Suomen ja Ruotsin tiedustelu-up-
seereiden omin luvin luoma ruotsin-
suomalaista sotilaista Ruotsiin luotu 
iskuosasto.

Varjolle tulee töitä, kun Dragsvikin 
varuskunnan nurkalta löytyy kaksi sala-
peräistä hautaa. Niistä lähtien paljastuu 

terrorismihanke, minkä toteuttamiseksi 
Venäjä yrittää toimittaa isis-taustaisille 
terroristeille tarkkuuskivääreitä, joilla on 
tarkoitus tappaa Euroopassa terrorismin 
kanssa tekemissä olevien henkilöiden 
omaisia. 

Hanke saadaan paljastettua ja lop-
punäytös tapahtuu Ahvenanmaan saa-
rille, minne venäläiset ovat rakentaneet 
infrastruktuuria, joka on huomattavasti 
operatiivisempaa, kuin mitä löydettiin 
Airiston helmestä. Varjo piirtää mieli-
kuvitukselle höystettyä kuvaa siitä, mitä 
muuta epätoivottavaa saaristomerellä 
olevista venäläisomisteisista kiinteis-
töistä saattaisi löytyä

Jukka Knuuti

Lottapuku – sota-ajan naisten symboli

Lottapuku
Sota-ajan naisten symboli

Jukka I. Mattila 

231 sivua, Minerva 2021

Suomalaiset naiset ovat koko itsenäi-
syyden ajan ottaneet vahvasti osaa ja 
vastuuta maanpuolustuksesta. Näkyvin 
osa siitä oli vuonna 1944 lopetettu Lotta 
Svärd -järjestö. Lyhyenä toiminta-aikana 
järjestöön kuului lähes 300 000 naista.

Jukka I. Mattila kirjoittaa osuvasti 
kirjassaan ”Lottapuvusta tuli symboli 
yhdelle aikakaudelle, ja se on samalla 
-yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna – 
osa suomalaisen naiseuden historiaa”.

Lottapuvun juuret ulottuvat vuoteen 
1918 ja vapaussotaan, johon naisia 
osallistui sekä valkoisten että punaisten 
puolella.

Mattilan Lottapukujen historia tuo 
tarkasti ja perusteellisesti esiin Lottapu-
vun kehityshistorian asusteena. Harmaa 
lottapuku viestitti yhdenmukaisuudesta 
ja kurinalaisuudesta, joka kuului soti-
laskulttuurin perinteeseen. Mielenkiin-
toinen ja monipuolinen tarina, joka 
on kertomisen ansainnut. Kirjan laaja 
kuvitus vahvistaa selkeää tekstiä.

Kirja käy läpi varsinaisen Lottapuvun 
kehityskaaren ja asujen erilaiset käyt-
tötarkoitukset. Harvalla on käsitystä, 
miten laaja asuvalikoima oli: arkisesta 
lottapuvusta juhlapukuun ja jopa hiih-
topukuun. 

Oman selvityksen saa myös asuissa 
käytetyt merkit ja tunnukset. Täältäkin 

löytyy kiinnostavia yllätyksiä. Jatko-
sodan aikana kankaasta oli suuri pula, 
joka vaikeutti lottapukujen valmistusta. 
Kotirintamalla toimivat lotat luovuttivat 
oman asunsa komennukselle lähteville. 

Oman havainnollisen osansa saa-
vat myös Pikkulotat. Termiä käytettiin 
vuoteen 1943, jonka jälkeen siirryttiin 
käyttämään nimitystä Lottatytöt.

 Kirja tuo vahvasti esiin paitsi vaate-
malliston myös järjestön merkityksen 
maanpuolustukselle sekä yhteiskun-
nalle sisällöltään hyveellisten arvojen 
ajajana. Kaiken kaikkiaan kirjasta saa 
hyvän käsityksen lottatyön vaikutuksesta 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
kasvamiseen. Vastuu yhteiskunnasta 
oli yhteinen.

Jukka I. Mattilan kirja Lottapukujen 
historia on ansiokas ja tarkka kuvaus 
lottien asusteita, mutta se on myös hyvä 
kuvaus lottien toiminnasta ja yhteiskun-
nallisesta vaikutuksesta.

Ville Kaarnakari
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Itärintaman panssarimies soti viisi vuotta

Tigerillä itärintamalla
Alfred Rubbel

413 sivua, Koala-Kustannus 2020 

Alfred Rubbelin (1921–2013) asepalve-
lus alkoi vuoden 1939 lopulla. Kesällä 
1940 alkanutta palvelua panssareiden 

parissa kertyi viisi vuotta sodassa, 22 
vuotta Bundeswehrissä sodan jälkeen, 
ja sieltä eläköitymisen jälkeen vielä 12 
vuotta panssarivaunujen kehitysteh-
tävissä. 

Kirjan kääntäjä Rauno Malkamäki 
on esittänyt Rubbelin sodan jälkeen 
tekemän mielenkiintoisen arvion, jon-
ka mukaan Tiger ja Königstiger olivat 
ylivoimaisia vihollisen vaunuihin ver-
rattuna, mutta saksalaisvaunujen käyt-
tötapaa Rubbel arvosteli kovasanaisesti. 
Tigereitä olisi pitänyt käyttää paljon 
keskitetymmin, eikä käyttää yksittäisiä 
vaunuja jalkaväen tukena. 

Kirjassa on erittäin runsaasti kuva-
harvinaisuuksia, jotka osaltaan antavat 
pieniä välähdyksiä toveruudesta, huo-
lenpidosta, uskollisuudesta, urheudesta 
ja inhimillisyydestä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Kirja myös avaa uusia näkökulmia 
toiseen maailmansotaan, mistä sodan 
hävinneet osapuolet ovat joutuneet tai 
tahtoneet vaieta. Eritoten kirjan liite 
”sodan loppu Saksassa” sekä ”Lop-
pusanat” nostattavat ajateltavaa: ”Ei 
koskaan enää sotaa! Nämä sanat eivät 
kuvaa pelkästään ajatuksia Saksassa. 
Ne liittyvät vähän tunnistettuihin sodan 
seurauksiin…” 

Toisessa maailmansodassa koetusta 
huolimatta yhä edelleen sodan kauhut 
ja siviileihin kohdistuva terrori ovat 
läsnä maailmalla, myös Suomen lähi-
alueilla. Lisäksi sotarikoksia on tehty ja 
tehdään myös toisen maailmansodan 
voittajien jälkeläisten toimesta.

Vesa Määttä

Viiteen sotaan osallistunut jääkärivääpeli

Mäntylät kuudessa 
sodassa
Jaana Laamanen

289 sivua, Omakustanne  2020

Piti oikein laskea, mitä olivat ne kuusi 
sotaa, joihin jääkäri Jussi Mäntylä ja 
hänen poikansa Toivo ehtivät osallistua. 
Ja olihan niitä: Jussi Mäntylällä Saksan 
itärintama Kuurinmaalla 1916-17, va-
paussota 1918, Petsamon retki 1920, 
talvi- ja jatkosota. Ja kun 1925 syntynyt 
Toivo joutui jatkosotaan 1943 ja vielä 
Lapin sotaan, niin kyllä siitä Mäntylän 
miehille kuusi sotaa kertyy.

Kirjoittaja on haastatellut Toivo Män-
tylää tämän isän Jussi Mäntylän ko-
kemuksista. Käy ilmi, ettei Jussi niistä 
enemmin kertonut. Laamanen on 
kuitenkin arkistoista ja kirjallisuudes-
ta saanut aikaan hyvän kuvauksen 
jääkärivääpeli Mäntylästä. Tämä kävi 
jääkäriaikanaan Suomessa peräti neljä 
kertaa. Ollessaan yhdellä värväykseen 

liittyvällä matkallaan hän joutui mukaan 
Simon kahakkaan. Hän oli mukana 
myös retkellä, jolla piti rangaista vär-
väystoiminnan ilmiantajia. Hän ampui 
ja haavoitti petturina pidettyä kauppias 
Syynimaata Lapualla.

Jääkärivääpelinä Mäntylä johti vapa-
ussodassa konekiväärijoukkuetta. Enti-
selle tamperelaiselle kuvaus Mäntylän 
ja hänen konekiväärinsä toiminnasta 
Tampereen valtauksen yhteydessä huh-
tikuussa on todella kiintoisaa luettavaa.

Laamanen on tehnyt ansiokasta 
työtä rakentaessaan komean kuvan 
jääkärivääpeli Mäntylästä. Turhaan ei 
Jääkärisäätiö tukenut hänen työtään 
apurahalla. 

Jukka Knuuti
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