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Kansikuvan teksti: Oulun vuonna 1967 paljastettu jääkärimuistomerkki heräsi aivan uuteen 
elämään. 60 vuotta myöhemmin. Muistomerkin muodostamaa jääkäripataljoonan  nume-
roa 27 oli vaikea hahmottaa. Nyt muistomerkki valaistiin ja asennettiin projektori, joka  
heijastaa maahan tuon maagisen luvun 27. Kuva Reijo Sallinen.
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Parolen tämä numero todistaa, että JP27:n perinneliik-
keen toiminta on lähtenyt käyntiin, vaikka korona jatkaa 
edelleen riehumistaan. 

Jääkäriseminaari pidettiin syyskuussa, joskin supiste-
tussa muodossa. Toimintasuunnitelma- ja vaalikokouksen 
osallistujista runsaat puolet oli paikalla ja toinen puoli oli 
mukana teams-yhteyden kautta. Myös paikallisosastot 
ovat heränneet henkiin, mistä kertovat lehden kuvaukset 
Helsinki-Uusimaan ja Satakunnan osastojen järjestelmistä 
esitelmätilaisuuksista. Varmasti muutkin alaosastot ovat 
olleet koolla, mutta niistä ei vain ole tullut tietoa Paro-
leen saakka.

Ja hienoja uutisia pohjoisesta. Oulussa naulattiin osas-
ton lippu ja Rovaniemellä Markku Aherto on tehnyt kirjan 
Lapin jääkäreistä, joka ehtii sopivasti joulumarkkinoille.

Tuleva 1922on  juhlavuosi, sillä JP27:n perinneyhdistys 
viettää silloin 50-vuosijuhliaan. Toivottavasti syntymä-
päivää voidaan marraskuussa viettää jo koronattomassa 
Suomessa.

Sen verran korona uhkaa kuitenkin taas toimintaa, 
että puheenjohtaja totesi perinteisen Hohenlockstedtin 
Finnentagin tielle saattavat tulla Keski-Euroopassa toteu-
tettavat kokoontumisrajoitukset. Vuosikokous on kuiten-
kin tarkoitus pitää maaliskuussa Kouvolassa, missä se oli 
alan perin määrä järjestää kaksi vuotta sitten. Eikä sekään 
haittaa, että kokouspaikka on muuttunut, kun tuolloin 
kokouspaikaksi valittu upseerikerho on myyty.

Elokuussa pääsemme vihdon kesäretkelle Ouluun, 
missä sikäläisen alaosaston aktiivit ovat saaneet kahden 
vuoden ajan pantata järjestelyjään.

Ensi vuosi aloitetaan uuden puheenjohtajan ohjasta-
mana. Pasi Välimäki jättää tehtävän tultuaan nimitetyksi 

Toiminta on  käynnistynyt

maavoimien komentajaksi. Tasapuolisuuden vuoksi toisia 
maanpuolustusjärjestöjä kohtaan on paikallaan, ettei  hän 
johda niistä yhtä,  JP27:n perinneyhdistystä.

Samalla kun kiitämme Pasia hyvin hoidetusta vetäjän 
tehtävästä toivotamme tervetulleeksi hänen seuraajansa 
Vesa Valtosen. Vesa on ottanut jo aiemmin tuntuma yh-
distyksen johtoon sen hallituksen jäsenenä. 

* * *

 Päätymässä oleva vuosi on ollut hyvää aikaa jääkäripe-
rinteen vaalijoille, sillä muutaman kuukauden kuluessa 
on julkaistu elämäkerta peräti neljästä jääkärikenraalista.  
Antero Svensson sai elämäkertansa jo kesän korvalla ja 
Parole ennätti jo esitellä sen numerossa 3/2021. 

Wiljo Tuompon elämäkerran edistymisestä sen kirjoitta-
ja professori Martti Turtola piti Parolea ajan tasalla. K.M. 
Walleniuksesta on kirjoittanut jatkosotaa tutkinut Lasse 
Laakso. Ja last but not least: Antti Tuurilta on tullut Paavo 
Talvelan elämäkerta.

Kenraalielämäkertojen lisäksi on jääkäriliikkeen naisis-
ta julkaistu kirja. Se on Elina Virtasen käsialaa. Virtanen 
väitteli jokin vuosi sitten Ruth Munkista.

Parole esittelee kaikki nuo kirjat tässä numerossa.

Olkaa hyvä! 

Jukka Knuuti

Pääkirjoitus joulukuussa 2021
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JP27:n perinneyhdistystä johtaa vuo-
den 2022 alusta Vesa Valtonen. Pe-
rinneyhdistyksen johtotehtävät ovat 
hänelle entuudestaan tuttuja, sillä 
hän oli yhdistyksen hallituksen jäsen 
vuodet 2016–2019. Uusi puheen-
johtaja on eversti ja Porin prikaatin 
komentaja. Muut hallituksen jäsenet 
valittiin uudelleen lukuun ottamatta 
Jorma Ignatiusta (Etelä-Karjala), joka 
oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä. 
Hänen tilalleen valittiin Markku Aher-
to Lapista.  Koronan aiheuttaman pa-
kollisen välivuoden jälkeen päästiin 
pitämää nettikokouksen sijasta ihan 
”oikea” kokous, joskin vielä hybridi-
muodossa. Vanhan suojeluskuntata-
lon auditoriossa meitä oli paikalla 20 
henkeä. Mutta nuppiluvun liki tuplasi 
teamsin välityksellä  osallistuneet 16 
jäsentä.

Vesa Valtonen sanoi mielihyvin vas-
tanneensa myöntävästi kysymykseen, 
olisiko hän valmis ottamaan perin-
neyhdistyksen johtoonsa. Jääkäripe-
rinneyhdistyksen puheenjohtajuus on 
kunniatehtävä, sanoi hän, kun hänet 
valittiin tehtävään yksimielisesti ja 
kättentaputuksin.

Pasi Välimäki kiinnitti uuden pu-
heenjohtajan rintapieleen perinneyh-
distyksen kultaisen ansiomerkin ja 
samalla kiitti siitä luottamuksesta ja 
ystävyydestä, mitä oli itse kokenut 
johtaessaan yhdistystä kolme vuot-
ta. Nyt hän jätti tehtävän kesken 
kaksivuotiskauden. Hän katsoi, että  
uudessa virassaan maavoimien ko-

Valta perinneyhdistyksessä siirtyy Pasilta Vesalle:
Pasi Välimäki lopettaa – Vesa Valtonen aloittaa

Pasi Välimäki johti kokousta viimeistä 
kertaa yhdistyksen puheenjohtajana. 

Puheenjohtaja Välimäki luovutti Jääkärikansliaa suvereenisti vuosikausia  
hoitaneelle Tiina Kiiskelle Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan  
mitalin kultaristein.

mentajana hän ei voinut olla yhden 
maanpuolustusjärjestön johdossa, 
kun joutuu tehtävässään tekemisiin 
monien järjestöjen kanssa. Hän sanoi 
siirtyvänsä rivijäseneksi tyytyväisenä 
ja jatkavansa lukemalla ja muilla ta-
voin jääkäriperinteen vaalimista.

Erovuorossa ollut varapuheenjoh-
taja Arno Hakkarainen (Helsinki-Uu-
simaa) sanoi mielihyvin suostuvansa 
jatkamaan tehtävässä vielä yhden 
kauden.

Erovuorossa olleiden hallituksen 
jäsenien tehtävät jatkuvat seuraavan 
kaksivuosikauden Brage Forsstenilla  

Yhdistyksen vuosikokous

Jääkäripienoispatsas
Patsasta voi tilata jääkärikansliasta sähköpostitse kanslia@jp27.fi 
tai puhelimitse numerosta 050 377 8845 (myös tekstiviestit). 

Metalliseosta, musta, korkeus 27 cm, paino 3,2 kg.
Hinta 300 €
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(Vaasa) ja Terhi Hakolalla (Pirkan-
maa). Jorma Ignatius (Etelä-Karjala) 
oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä 
ja paikalle valittiin Markku Aherto  
(Lappi).

Tero Kinnarinen (Kainuu), Helena 
Miettinen (Helsinki-Uusimaa) sekä 
Kyösti Vuontela jatkavat hallituksen 
jäseninä vuoden 2022 loppuun.

Kokouksessa jaetiin myös kiitok-
sia. Vesa Välimäki luovutti Jääkäri-
kansliaa vuosikaudet suvereenisti 
pyörittäneelle Tiina Kiiskelle Suomen 
lakoisen Ruusun I luokan mitalin 
kultaristein.

Ja hyväksi lopuksi varapuheenjoh-
taja Arno Hakkarainen kiitti puheen-
johtajan tehtävät jättävää Välimäkeä 
painavalla tavalla: Pienoisjääkäri-
patsaalla.

TEKSTI ja KUVAT: Jukka Knuuti

Ei meitä sentään näin vähän ollut. Kuvassa on vain puolikas auditoriosta, joka aikanaan oli suojeluskuntatalon juhlasalin 
parveke. Kokouksessa oli paikalla 20 henkeä ja 16 teamsin kautta. Kuvan etualalla istuu uusi puheenjohtaja Vesa Valtonen.

Vesa Valtonen kiitti Pasi Välimäkeä hyvästä puheenjohtajuudesta pienoisjääkäri-
patsaalla.

Yhdistyksen vuosikokous
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Tehdään 50 vuotta täyttävästä perinneyhdistyksestä                                                                                                 
koronaviiruksen pakkotauon  jälkeen taas soiva peli 

JP27:n perinneyhdistyksen  toimin-
taa leimaa vuonna 2022 vietettävät 
50-vuotisjuhlat. Merkittävä osuus 
siitä on valmistumassa oleva 50-vuo-
tishistoriikki. Kirjan julkistaminen 
liittyy 50-vuotisjuhlllisuuksiin, mitä 
ne sitten ovatkin, kuten juhlaillallinen 
tai seminaari, sanoi varapuheenjoh-
taja Arno Hakkarainen esitellessään 
vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa. 
Koronan pakottaman hiljaisen kau-
den jälkeen tehdään perinneyhdis-
tyksestä sotaväen sanontaa käyttäen 
taas  soiva peli, sanoi Hakkarainen.

Historiikin julkaiseminen liittyy 
perinneyhdistyksen 50-vuotisjuhliin, 
jotka on suunniteltu pidettäväksi 
toimintasuunnitelma-vaalikokouksen 
yhteydessä, eli marraskuussa 2022. 
Juhlien suunnittelu on vielä kesken, 
mutta niihin on tarkoitus sisällyttää 
mm. juhlaillallinen sekä jääkärihis-
toriaa käsittelevä seminaari.

Historiikki kattaa niin perinneyh-
distyksen kuin lakkautetun Jääkärilii-
ton työtä jatkaneen Jääkärisäätiön toi-
minnan menneen 50 vuoden aikana. 
Historiikin laajuudeksi on kaavailtu 
noin 150–200 sivua ja siihen  on tar-
koitus tulla osiot myös ruotsin, saksan 
ja mahdollisesti latvian kielelle.

Kirjoittajaksi on valikoitunut eversti 
evp. Pasi Kesseli.  Tekstin valmiste-
lu on hyvällä tolalla ja parhaillaan 
kerätään kuvitusta historiikkiin. Pyr-
kimys on, että historiikki jaettaisiin 
jokaiselle yhdistyksen jäsenelle. Tässä 
yhteydessä puheenjohtaja toivoi, että 
jäsenmäärä saataisiin pidettyä jääkä-
rien lukumäärässä. (Lockstedtin jää-
kärikoulutukseen ilmoittautui 1863 
miestä.) Nyt ollaan hiukan luvusta 
jäljessä.

Historiikin kustannuksiksi on alus-
tavasti arvioitu 80 000 euroa, joka 
jakautuu tutkijan palkkioon, 60 000 
euroa ja kirjan valmistuskuluihin 
20 000 euroa.

Hanke toteutetaan ulkopuoli-
sella rahoituksella. Tukea on saatu 
25 000 euroa Maanpuolustuksen 
kannatussäätiöltä ja Jääkärisäätiöltä 
7 500 euroa, Vastaava summa on lu-
vassa säätiöltä myös vuodeksi 2022. 
Rahoitusta on myös haettu lisäksi 
Puolustusvoimien kannatussäätiöltä 
sekä ruotsinkieliseltä  säätiötä Stif-
telsen Tre Smeder ja Turvallisuuden 
tukisäätiöltä.

Finnentag Hohenlockstedtissa 
jos koronatilanne sen sallii

Jääkärivuoden tärkeä vuosittainen 
tapahtuma perinteinen Finnentag 
Hohenlockstedtissa jäi viime vuon-
na viettämättä. Tässä vaiheessa on 
tarkoitus juhlia perinteisenä ajankoh-
tana helmikuun lopussa, lauantaina 
helmikuun 26. päivä. Tosin puheen-
johtaja Välimäki muistutti, ettei asia 
ole vielä varmaa. Korona on taas 
leviämässä ja eri puolilla Eurooppaa 
ollaan taas tekemässä erilaisia rajoi-
tustoimia.

Hohenlockstedtin kunnan kanssa 
yhdessä sovitun mukaan pyritään 
Finnentagia teemoittamaan Jääkäri-
perinteitä kunnioittaen niinä vuosina, 
jolloin ei ole suoranaisesti Jääkäri-
liikkeen historiaan liittyviä tasavuo-
sitapahtumia. Sotilaskotiliiton viime 
vuodeksi suunniteltu osallistuminen 
Finnentagiin peruuntui Covid-19 
epidemian vuoksi ja siirtyi vuodelle 
2022. Sotilaskotiliitto osallistuu Fin-
nentagiin tuomalla sotilaskotiesineis-
töä Hohenlockstedtin museolle sekä 
pitämällä  esitelmän suomalaisesta 
sotilaskotitoiminnasta. Suunnitelmis-
sa on myös tuoda käytännön sotilas-
kotityötä tutuksi. 

Sotilaskotiteema on esillä syksyn 
2021 supistetussa  Kortesjärven jääkä-
riseminaarissa . Aiheesta luennoivat 
prikaatikenraali evp. Pentti Airio ja  
Hohenlockstedtin Verein für Kultur 

und Geschichte von Hohenlockstedt  
yhdistyksen puheenjohtaja Elisabeth 
Ganseforth. Jälkimmäisen esitys 
Hohenlockstedtin Soldatenheimista 
käsitellään Parolessa tuonnempana.

Jo aiemmin on päätetty laittaa info-
taulut jääkärihistorian kannalta kes-
keisille paikoille Hohenlockstedtissa, 
kuten rautatieasemalle, sotilaskodille, 
raatihuoneelle, museolle ja vesitornil-
le. Koronatilanteen vuoksi siirtynyt 
hanke pyritään toteuttamaan vuoden 
2022 aikana.

Toiseen tapahtumaan Saksassa 
Hammelburgissa mahdollisesti järjes-
tettäville Jalkaväkipäiville osallistumi-
nen kesällä 2022 koordinoidaan Jää-
kärisäätiö kanssa yhdessä saksalaisten 
järjestäjien kesken. Suomalaisten 
osallistumisesta sovitaan Jääkärisää-
tiön ja perinneyhdistyksen kesken.

Tärkeä kotimainen jääkäritapahtu-
ma, kesäretki,  on jouduttu perumaan 
tautitilanteen takia kahtena viime 
vuonna. Järjestelyvastuussa ollut ja 
edelleen oleva perinneyhdistyksen 
Oulun osasto valmistautuu järjestä-
mään tapahtuman  5.-7. elokuuta.  
Retken ohjelmasta kerrotaan Parolen 
ensi vuoden numeroissa. Puheenjoh-
taja Välimäki toivoi laajaa osallis-
tumista pitkään telakalla olleeseen 
tapahtumaan.

Jääkäriseminaari siirtyy 
huhtikuusta syyskuuhun

Kortesjärvellä järjestetään tavan mu-
kaan suurin vuotuinen jääkäriperin-
netapahtuma,  jääkäriseminaari. Pe-
rinteisen huhtikuun sijasta se on tar-
koitus pitää ensi vuonna syyskuussa.

Perinneyhdistyksen vuosikokous 
järjestetään Kouvolassa 26. maalis-
kuuta. Tarkoitus oli kokoontua Kou-
volassa jo kaksi vuotta sitten, mutta 
covidin takia se kokous, kuten seu-
raavakin pidettiin nettikokouksina. 

Yhdistyksen toimintasuunnitelma
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Järjestelyvastuussa olevan Kymen-
laakson osaston puheenjohtaja Paavo 
Mikkonen harmitteli, kun aikanaan 
kokouspaikaksi varattu upseerikerho 
on myyty. Nyt hän yrittää saada ko-
kouspaikaksi Kouvola-taloa. 

Sääntöjen edellyttämä toiminta-
suunnitelma- ja vaalikokous pide-
tään Helsingissä lauantaina19.mar-
raskuuta 2022. Samassa yhteydessä 
pidetään perinteinen osastojen pu-
heenjohtajien neuvottelutilaisuus. Ja 
kuten aiemmin on todettu, juhlitaan 
samaan aikaan myös 50-vuotiasta 
JP27:n perinneyhdistystä. 

Vuoden viimeisiä tapahtumia ovat 
kunniakäynnit Jääkäripaadella, Van-
han kaartin hautuumaalla Helsingin 
Hietaniemessä itsenäisyyspäivänä 
6. joulukuuta. Toki jo helmikuun 
25.kunnioitetaan jääkäreiden muis-
toa samalla Jääkäripaadella.  Osas-
toilla on myös omat kunniakäynnit 
alueillaan, joiden tiedot lisätään 
myös kotisivuille.

Jäsenlehti Parole  jaetaan jäsenille 
”oikeana” paperilehtenä neljä kertaa 
vuodessa. Nettiin se pannaan pienel-
lä viiveellä, jotta jäsenille olisi pieni 
etumatka, sanoi Arno Hakkarainen. 
Parolen rinnalla on  Perinneyhdis-
tyksen kotisivu, nyt kolmella kielellä. 
Facebook- keskustelupalstaa sekä 

Instagramin aktiivista ylläpitoa jatke-
taan. Facebookin teho tiedonjakajana 
nähtiin kokouspäivänä. Kun Helena 
Miettinen pisti uuden ja vanhan pu-
heenjohtajan yhteiskuvan faceboo-
kiin, kävi sitä katsomassa kokous-
päivän aikana pari tuhatta katsojaa ja 
tykkäyksiäkin oli parisataa. Sittemmin 
luvut enemmän kuin tuplaantuivat.

Osastojen itse järjestämiä                                                                                                                               
jääkäritapahtumia toivotaan

Perinneyhdistyksen osastoja kan-
nustetaan järjestämään jääkärihis-
toriaan ja maanpuolustukseen liit-
tyviä tapahtumia. Samalla toivotaan 
osastojen toimivan myös keskenään 
yhteistyössä.

Osastojen toivotaan jatkavan kar-
toitustyötä alueellaan olevien Jääkäri-
liikkeen historiaan ja Jääkäriperintei-
siin liittyvien muistomerkkien osalta.

2020 päätettyä osastoille suunnat-
tua tukea tapahtumien järjestämistä 
varten jatketaan. Tukipyynnöt on 
hyvä toimittaa hyvissä ajoin sujuvan 
käsittelyn varmistamiseksi. Tietty 
omarahoitusosuus hankkeeseen on 
hyvä olla olemassa.

Perinneyhdistyksen talous on vah-
vasti Jääkärisäätiön tuen varassa. 
Vuoden 2022 suurimpia menoeriä 
tulee olemaan 50-vuotishistoriikki. 

Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Jääkärisäätiöltä saatava tuki tullee 
vanhan kanslian myynnin seurauk-
sena kasvamaan, mikä auttaa panos-
tamista tulevaan.

Jääkärikansliasta on saatavissa 
myyntiin erilaista  jääkäriperintee-
seen liittyvää aineistoa. Myynnissä 
on syksyllä 2019 ilmestynyt kirja 
Suomen jääkärit – itsenäisyytemme 
kärkijoukko. Pienempi kirja, Jääkäri-
en elämäntyö, löytyy viidellä kielellä 
(suomi. ruotsi, saksa, englanti ja lat-
via). Saatavissa on Saksassa tuotettu 
marssimusiikki-CD, joka sisältää 29 
suomalaista sotilasmarssia. Pienem-
pää sälää ovat Hohenlockstedtin 
tuottama satavuotismitali, dvd-mate-
riaalia, valokuvakirja jääkäriliikkeen 
100-vuotisjuhlista, Jääkärit 100 vuot-
ta juhlamuki, uudet jääkäriaiheiset 
postikortit sekä 100-vuotisjuhlapos-
timerkkimerkki. 100-vuotisjuhlan 
postimerkin myynti jatkuu, kunnes 
painos loppuu, jonka jälkeen on 
saatavilla vain jääkärilippupostimerk-
kiä. Pienoispatsaitakin löytyy, mutta 
niiden myynti on ollut viime aikoina 
hiljaista. 

TEKSTI: Jukka Knuuti

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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Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdis-
tyksen Oulun osasto sai oman lippun-
sa 17.11.2021 pidetyssä juhlallisessa 
lipunnaulaustilaisuudessa. Oulun 
Aleksinkulman juhlasalissa järjestet-
tyyn tilaisuuteen oli saapunut paikalle 
nelisenkymmentä kutsuvierasta ja yh-
distyksen jäsentä sekä runsaslukuinen 
Lapin sotilassoittokunnan osasto.

Juhla alkoi Porilaisten marssilla. 
Marssin tahdissa saliin saapui Suo-
men lippu, jota kantoi jääkärisuvun 
edustaja Heikki Ketola. Osaston pu-
heenjohtaja Jyrki Ristiluoma toivotti 
vieraat tervetulleeksi. Hän painotti 
jääkärien merkitystä vapaussodassa 
ja myöhemmin talvi-, jatko- ja Lapin 
sodissa. Ristiluoma totesi, että vihittä-
västä lipusta tulee tärkeä perinnetyön 
symboli.

Lipun vihkimispuheen piti eme-
ritusprofessori Olavi K. Fält, jonka 
isoisän veli oli viimeinen itärintaman 
taisteluiden seurauksena kuollut 
jääkäri Matti Fält. Puheessaan pro-
fessori kävi läpi jääkäriliikkeen syn-
tyyn johtaneet tekijät, koulutusajan 
ja sotatapahtumat ennen Suomeen 
saapumista.

Puheen toinen puoli käsitteli Matti 
Fältin elämää ja toimintaa jääkärinä. 
Vaikea haavoittuminen, tapahtuma-
rikas paluu omien linjojen luokse ja 
viimeiset elinpäivät sotasairaalassa 
olivat karu muistutus siitä uhrista, 
minkä nuoret suomalaismiehet olivat 
valmiita antamaan. Matti Fält oli sa-
nojensa mukaan lähtenyt hakemaan 
joko Rautaristiä tai puuristiä. Hän sai 
molemmat. 

Varsinaisen lipunnaulauksen proto-
kollamestarina toimi puheenjohtaja 
Jyrki Ristiluoma, joka luki vuoroon 
tulevan naulaajan nimen. Heikki 
Ketola toimi naulaajien opastajana 
ja osaston varapuheenjohtaja Sampo 
Puoskari piti naulauskirjaa.

Jääkärisäätiön puheenjohtaja Pertti 
Laatikainen löi ensimmäisen naulan 
lippuun. Toisena vuorossa oli Puo-
lustusvoimien edustaja, Pohjois-Poh-

Oulun osaston lippu vihittiin käyttöön

janmaan ja Kainuun aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Vesa Vär-
jyvirta. Oulun kaupungin edustajana 
naulasi Risto Päkkilä ja seurakuntien 
edustajana Pekka Asikainen. 

Seuraavana olivat vuorossa osaston 
entiset puheenjohtajat Reijo Sallinen, 
Pertti Puonti ja Teuvo Laurinolli. 
Lipunnaulauspuheen pitänyt Olavi 
K. Fält oli seuraava, ja yhteistyöjär-
jestöjen edustajina naulasivat Pekka 

Rautakallio (Vapaussodan perin-
neyhdistys), Pasi Virta (MPK), Maria 
Vesterinen (Oulun sotilaskotiyhdistys) 
ja Kalle Korkeakivi (Oulun Suomalai-
nen Klubi). 

Jääkärisukuja edustivat naulaajina 
Ralf Mattson, Harry Lidström, Heikki 
Ketola, Mauno Ainasoja, Pekka Ellilä, 
Kaarina Bergström, Sakari Aine ja 
Tellervo Kokko.

Lipun siunasi käyttöön Pekka Asikainen. Osaston puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma 
toimi lipunkantajana.

Jääkärisäätiön puheenjohtaja Pertti Laatikainen kiitti Oulun osastoa aktiivisesta 
toiminnasta jääkäriperinteen vaalimisessa paitsi uuden lipun niin myös semi-
naarien pitämisessä, alueensa jääkärihautojen ylläpidossa ja mm kouluihin han-
kittujen muistotaulujen osalta.  Pertin vieressä istuvat osaston puheenjohtaja 
Jyrki Ristiluoma sekä entinen puheenjohtaja Pertti Puonti. Niskapuolelta kuvas-
sa oikealta Pekka Asikainen sekä Olavi Felt.

Oulun osaston lipunnaulaus
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Oulun osaston johtokunnan jäsenet 
Tapani Pikkarainen, Seppo Suhonen, 
Sampo Puoskari, Roy Mattson ja Jyrki 
Ristiluoma naulasivat viimeisenä.

Naulausseremonian jälkeen lipun 
siunasi käyttöön Oulun evankelis-
luterilaisen seurakuntayhtymän yhty-
mäjohtaja Pekka Asikainen. Jääkäri-
marssin jälkeen huomioitiin osaston 
ensimmäisillä standaareilla merkit-
tävät tukijat ja yhteistyökumppanit 
Oulun Sotilaskotiyhdistys ja Oulun 
Suomalainen Klubi. Ensimmäiset 
pienoisliput luovutettiin osaston enti-
sille puheenjohtajille Reijo Salliselle, 
Pertti Puontille ja Teuvo Laurinollille.

Tilaisuuden lopuksi juhlavieraat ja 
soittokunnan soittajat saivat nauttia 
sotilaskotiyhdistyksen tarjoilemista 
kakkukahveista. Täytekakkuja koris-
tivat upeat JP27:n tunnukset.

Tästä eteenpäin Jääkäripataljoona 
27:n Perinneyhdistyksen Oulun osas-
ton lippu näkyy siis eri juhlatilaisuuk-
sissa Oulun alueella ja siellä, missä 
päin Suomea jääkäriliikettä valtakun-
nallisesti sitten juhlitaankaan.

TEKSTI: Sampo Puoskari
KUVAT: Roy Mattson, Seppo  
Suhonen ja Sampo Puoskari

Osaston ensimmäisillä standaareilla palkittiin 
merkittävät tukijat ja yhteistyökumppanit  
Oulun Sotilaskoti-yhdistys ja Oulun Suoma-
lainen Klubi. Edellisen standaarin vastaanotti 
Marja Vesterinen ja jälkimmäisen Kalle  
Korkeakivi.

Lipun naulaustilaisuudessa oli läsnä kymmenkunta jääkärin jälkeläistä. Osaston 
puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma puhuu joukoilleen.

Osaston pienoislipun saivat oikealta alkaen osaston aikaisemmat  
puheenjohtajat Teuvo Laurinolli, Pertti Puonti ja Reijo Sallinen.

Lippu on naulattu, vihitty ja astunut tehtäväänsä. Pekka Asikaisella on vielä sana 
juhlayleisölle.

Oulun osaston lipunnaulaus
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Oulun jääkärimuistomerkki pystytet-
tiin vuonna 1967 Oulun Reserviup-
seerikerhon aloitteesta. Kerho luovut-
ti muistomerkin itsenäisyyspäivänä 
1968 Oulun kaupungille. Muisto-
merkki sai uuden hienon muodon 60 
vuotta myöhemmin. Muistomerkin 
muodostamaa jääkäripataljoonan 
numeroa 27 on vaikea hahmottaa. 
Uudistuksen yhteydessä monumentti 
valaistiin ja   asennettiin projektori, 
joka heijastaa maahan tuon maagisen 
luvun 27.

Muistomerkin sisällä paistaa si-
ninen valo ja muistomerkin eteen 
heijastuu kirkkaalla valolla luku 27. 
Mietin pääni puhki, kuinka muisto-
merkin poikkileikkauksen muodos-
tama numero 27 voidaan heijastaa 
valkoisella valolla maahan.

Maisema-arkkitehti Sami Kaleva 
Oulun ympäristöpalveluista kertoi 
valaistun luvun 27 salaisuuden. Se on 
itse monumentista täysin riippumaton 
ja heijastetaan projektorilla joka on 

Oulun 1967 paljastettu jääkärimuistomerkki 
heräsi uuteen eloon valaistusratkaisun  
myötä 2018

erillisessä pylväässä muistomerkin 
takana.

Mutta takaisin patsaan perustamis-
historiaan. Muistomerkki luovutettiin 
Oulun kaupungille itsenäisyyspäivä-
nä 1968. Itsenäinen Suomi täytti sil-
loin 50 vuotta ja Oulussa järjestettiin 

Puolustusvoimien valtakunnallinen 
paraati. Paikallisen sanomalehden 
Kalevan uutisessa itsenäisyyspäivän 
vieton kohokohdaksi oli nostettu 
valtakunnallinen paraati ja toiseksi 
kohokohdaksi jääkärimuistomerkin 
paljastustilaisuus. 

Jotta muistomerkin muoto, numerot 
27 erottuvat, on monumenttia katsot-
tava yläviistosta.

Monumentin herätti uuteen eloon 2018 tehty valaistusratkaisu. Kuva 
Jussi-Pekka Hiltunen.

Piilotettu projektori

Jääkärimuistomerkki on valaistu veistoksen sisältä hohtavalla valolla sijoit-
tamalla led -linjavalaisimia kehikkoon, jotka kätkeytyvät näkymättömiin 
muistomerkin 27 numeroiden väliin. Siitä tule kajastava/hohtava epäsuora 
valo teoksen raoista.

Lisäksi veistoksen numero 27 on heijastettu  veistoksen takaa viereiselle 
betonilaatta-alueelle. Kuvion heijastamiseen on käytetty  projektorimainen 
kapeakeilainen valaisin on varustettu sitä varten tehdyllä kuviokalvolla, jolla 
kuvio saadaan aikaiseksi , kertoo maisema-arkkitehti Sami Kaleva Oulun 
kaupungin ympäristöpalveluista.

Oulun jääkärimuistomerkki
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 Oulun keskustassa Vaaranpuistos-
sa sijaitseva Jääkärimuistomerkki on 
tehty valetusta betonista sekä marmo-
rista. Ylhäältä päin katsottuna muis-
tomerkki muodostaa luvun 27, joka 
symboloi Kuninkaallisen Preussin 
Jääkäripataljoona 27. Muistomerkkiin 
kuuluu betoninen, matalahko seinä, 
jossa on vaalein kirjaimin kaiverrettu 
teksti ”Suomen jääkärien kunniaksi 
pystytti 1967 Oulun Reserviupsee-
rikerho Ry”. 

Talvella 2018 muistomerkki heräsi 
uuteen elämään, kun se valaistiin ja 
kokonaisuuden lisättiin maahan hei-
jastettu numero 27. 

Alun perin muistomerkin paikaksi 
anottiin hautausmaata, mutta kau-
punginhallitus osoitti paikaksi palo-
kunnan edessä olevan puistoalueen. 
Parolessa mainittiin tuolloin, että ”si-
joituspaikkana on Vaaranpuisto, jolta 
suunnalta jääkärit aikoinaan saapui-
vat Ouluun. Näillä tienoilla käytiin 
silloin myös ankarimmat taistelut”, 
joiden pääteeksi kaupungissa olleet 
punaiset sekä venäläiset antautuivat 
valkoisille jotka saivat kaupungin 
haltuunsa.

Paljastustilaisuuden ohjelmassa oli 
juhlapuheita, varusmiessoittokunnan 
soitantaa, jääkäreiden tervehdys ja 
muistomerkin luovutus Oulun kau-
pungille. Oulun varuskunta oli aset-
tanut muistomerkille kunniavartion. 
Juhlapuheisiin kuului Pohjois-Pohjan-
maan Reserviupseerikerhon puheen-
johtajan Juho Jorman luovutuspuhe:

”Reservin upseerit toivovat, että 
muistomerkki saisi seistä tällä pai-
kalla muistuttamassa kaupunkilaisia 
kauas tulevaisuuteen itsenäisyytem-
me syntyvaiheista ja että Suomen 
nuorisosta löytyisi vastaisuudessakin 
jääkäriemme osoittamaa uhrivalmi-
utta – mikäli itsenäisyyttämme ja va-
pauttamme joskus uhattaisiin”.

Puheiden jälkeen muistomerkille 
laskettiin jääkäriliiton Oulun alaosas-
ton toimesta havuseppele. 

Numerot 27 heijastaa maahan kuvan oikeassa reunassa olevaan pylvääseen 
asennettu projektori.

Muistomerkkilaatat Oulun 
jääkärikouluissa

Vaaranpuiston monumentti ei ole 
Oulun ainoa jääkärimuistomerkki. 
27. marraskuuta 2014 paljastettiin 
Oulun Lyseossa, Normaalikoulussa, 
Suomalaisessa Yhteiskoulussa sekä 
Svenska Privatskolanissa  jääkärien 
marmoriset muistolaatat. Laatoissa 
on niiden 46 jääkärin nimet, jotka 
kävivät noita kouluja. Laattojen suun-
nittelussa otettiin mallia muutama 
vuosi aikaisemmin Helsingin Nor-
maalilyseossa paljastetusta jääkärei-
den muistolaatasta.

Jääkärilaattojen paljastustilaisuuk-
sien yhteydessä juhlittiin jääkäriliik-
keen perustamisena pidetyn Ostro-
botnian kokouksen 100-vuotisjuhlaa, 
joka pidettiin 20.11.1914. Muis-
tolaattojen paljastaminen pyrittiin 

ajoittamaan mahdollisimman lähelle 
kyseistä päivämäärää.

 Jokaisessa koulussa vietettiin erik-
seen paljastusjuhlia, joihin osallistui 
koulujen opiskelijoita ja opettajia 
sekä kutsuvieraita. Heitä olivat kou-
lujen jääkäreiden omaiset, veteraanit 
ja puolustusvoimien edustajat. Paljas-
tustilaisuuksien jälkeen koulujen sekä 
jääkäriperinneyhdistyksen edustajat 
kävivät laskemassa seppeleen Oulun 
jääkärimuistomerkille.

Lähteet: Jussi-Pekka Hiltusen  
pro gradu-tutkielma  
maisema-arkkitehti Sami Kaleva

TEKSTI: Jukka Knuuti

Oulun jääkärimuistomerkki
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Lasse Lehtinen yleisösuosikki 
Porissa

JP27:n perinneosaston järjestämä Lasse Lehtisen luento 
”Suomen vihan vuoden 1899-1939” herätti Porissa suurta 
kiinnostusta. Lehtistä tuli kuulemaan 160 henkeä.Kokeilemme kanslialle  muutettuja  

aukiolo aikoja. 

Jääkärikanslia on avoinna parillisten  
viikkojen maanantaisin  klo 14.00–18.00.  
(10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4. jne.)

Muutoin normaalisti  
maanantai – torstai klo 10.00–14.00

Jääkärikansliaan myös 
iltapäivisin vuonna 2022 

Tunnistuskuva: ketä he ovat ja mistä tilaisuudesta kuva on?

JP27:n Oulun osaston puheenjohtaja 
Roy Mattson tämän kuvan viestillä; 
Laitan kuvan Oulu/Pohjois-pohjan-
maan Jääkäreistä rouvineen. Kuva 
on askarruttanut mieltäni useamman 
vuoden ajan! En ole varma onko 
kyseessä Jääkärirouvien vai Liiton 
Oulun alaosaston kokous. Osa on 
tunnistettu, mutta paljon on tun-
nistamattomia henkilöitä. Kuva on 
joko otettu vuonna 1946 tai sitä 
ennen, sillä kuvassa oleva isoisäni 
Yrjö Ahlholm/Visavaara kuoli 1946. 
Esim. vasemmalla istuva henkilö on 
Einari Kärnä, joka lausui Jääkärin 
sanan Oulun muistomerkin paljas-
tustilaisuudessa. Tunteeko kukaan 
kuvan henkilöitä tai tietääkö, missä 
tilaisuudessa kuva on otettu. Tietoja  
voi lähettää Paroleen jukkaknuuti@
gmail.com
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Perinneyhdistyksemme täyttää ensi 
vuonna 50 vuotta koronasta ja muus-
ta maailmanmenosta huolimatta. 
Tehdään kukin parhaamme, että 
juhlavuodesta tulee jääkäriperintei-
den mukaisesti arvokas ja jääkärien 
henkisiä arvoja korostava. 

Päättynyt vuosi oli yhdistystoi-
minnan kannalta jo parempi kuin 
ensimmäinen koronavuosi vaikka 
yhteiset tapahtumat jouduttiin siir-
tämään taas vuodella eteenpäin. 
Toiminta- ja vaalikokous saatiin 
kuitenkin järjestettyä paikan päällä 
Maanpuolustusjärjestöjen talolla ja 
osa liittyi kokoukseen virtuaalisesti. 
Kokouksen jälkeen pidimme osasto-
jen johtajien kokouksen, jossa päi-
vitimme tilannekuvaa aktiviteeteista 
ja ajankohtaisista asioista. Ilolla voin 
todeta, että yhteistoiminta osastojen 
kesken on tiivistynyt ja perinnetyötä 
tehdään toinen toisiaan tukien. Osas-
tot ovat tehneet pienimuotoisia retkiä 
ja tapaamisia - korona-turvallisesti. 
Erityinen kiitos kaikille, jotka ovat 
osallistuneet jääkärihautojen kun-
nostamiseen. Joulukuussa suomalai-

set perinteisesti käyvät haudoilla ja 
hautamuistomerkeillä. Ehdotan, että 
samalla kun käymme muistamassa 
omaisia ja läheisiänne heidän hau-
doilla niin käydään samalla katso-
massa jääkäriemme hautoja. 

Jätän haikein mielin perinneyh-
distyksen puheenjohtajan tehtävät 
vuodenvaihteessa, kun aloitan uu-
dessa tehtävässä Maavoimissa. Palaan 
takaisin perinneyhdistyksen rivijäse-
neksi. Toiminta- ja vaalikokouksessa 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Vesa Valtonen, joka on yhdistyk-
sellemme varsin tuttu ja aktiivinen 
jäsen. Toivotan Vesalle mitä parhain-
ta menestystä ja sitkeyttä hienossa 
tehtävässä. Puheenjohtajakaudelle 
asettamani tavoitteet jäivät valitetta-
van monelta osin kesken, mutta osa 
saatetaan päätökseen ensi vuoden 
aikana, kuten 50-vuotishistoriikki 
ja jääkäreistä kertovien infotauluja 
kiinnittäminen keskeisille paikoille 
Hohenlockstedtissa - jos koronati-
lanne tämän sallii. Sen sijaan meille 
kaikille jää vielä tekemistä uuden 
nuoren jäsenistön rekrytoimiseksi.

Lopuksi kiitän perinneyhdistyksen 
jäsenistöä, osastojen johtoa ja yh-
distyksen hallitusta luottamuksesta 
ja saamastani tuesta. Erityinen kiitos 
Parolen päätoimittaja Jukka Knuutille, 
joka on kärsivällisesti jaksanut odot-
taa kirjoituksiani. Parole-lehtemme 
kytkee jäsenistön mitä hienoimmalla 
tavalla Suomen jääkärien perintöön ja 
sen vaalimiseen.

Toivotan kaikille hyvää Itsenäisyys-
päivää, rauhallista joulua ja onnellis-
ta uutta vuotta 2022.

Jääkärien perinteitä kunnioittaen ja 
vaalien, Pasi Välimäki

Kolumni • Pasi Välimäki

Katseet juhlavuoteen
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23. jääkäriseminaari pidettiin lauan-
taina 11.9. Kortesjärven kirkonkylän 
Nuorisoseuran talossa. Se tarjosi 
mukavammat tilat tavanomaista 
pienimuotoisemmalle tilaisuudelle 
kuin liikuntatalo. Tämä seminaari 
oli tarkoitus pitää huhtikuussa 2020, 
mutta se jouduttiin siirtämään lopulta 
syyskuuhun 2021.

Jääkäriseminaari on perinneliik-
keen suurin vuotuinen tapahtuma, 
mutta myöhennettynäkin se joudut-
tiin toteuttamaan supistetussa muo-
dossa. Toki nytkin paikalla oli väkeä 
korona-ajan huomioiden runsaasti, 
jopa noin 70 henkeä. Näin paljon 
väkeä oli vain hetken, sillä seminaa-
rin musiikkiohjelmasta vastannut 
20-päinen Härmänmaan musiikki-
opiston puhallinorkesteri pani pian 
esityksensä jälkeen pillit pussiin ja 
poistui paikalta.

Seminaarin anti ei jäänyt vain 
paikalla olleiden nautittavaksi, sillä 
koko seminaari kuvattiin ja siirret-
tiin nettiin, missä se on edelleenkin 
nautittavissa. 

Seminaarin neljä esitelmää käsit-
telivät kahta teemaa: sotilaskoteja 

23. Jääkäriseminaari pidettiin  
Koronan asettamin rajoituksin 
Teemoina jääkäriliikkeen synty ja sotilaskodit 

Puhvetin puolella vaihdetaan ajatuksia kuulluista esityksistä. Kuvassa oikealta 
Juhani Passi, Paavo Latva-Rasku, Heikki Rintanen, Kyösti Virrankoski, Erkki Pellik-
ka, Sirpa Nukala ja Lasse Hokkala.

ja jääkäriliikkeen syntyä ja olemus-
ta. Sotilaskotitoiminnasta jääkärien 
aikaan Saksassa oli saapunut kerto-
man Hohenlockstedtin kulttuuri ja 
historiayhdistyksen puheenjohtaja 
Elisabeth Gansefort. Sotilaskodin 
alkuvaiheista Suomessa kertoi pri-
kaatikenraali evp. Pentti Airio. Parole 

palaa näihin esitelmiin ensi vuoden 
puolella.

Jääkäriseminaarissa täytyy tietysti 
puhua myös jääkäreistä.  Professori 
Heikki Roiko-Jokela esitelmöi Jääkä-
riliikkeen ja eversti evp. Sampo Ah-
don esitys oli otsikoitu ”Jääkäreiden 
antama esimerkki on ajaton”.

Jääkäriseminaari

Jääkäriseminaariin kuuluvasta vaskimusiikista vastasi Härmänmaan puhallinorkesteri.
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Jääkäriseminaari

Seminaarin jälkeen eversti Sampo 
Ahto ja kenraali Pentti Airio tutustui-
vat vielä kansanedustaja ja Kauha-
van valtuuston puheenjohtaja Janne 

Sankelon sekä Suomen jääkärimuse-
on ystävät ry.:n pj. Marita Mattilan, 
vpj. Lasse Hokkalan, Hohenlock-
stedtin kulttuuri- ja museoyhdistyksen  

pj. Elisabeth Ganseforthin ja muse-
ointendentti Hanna Rieckin kanssa 
Suomen jääkärimuseoon.

Jääkäreiden antama esimerkki on ajaton

Ihmislajimme puutteellisilla jäsenillä, 
jollaisia me kaikki olemme, on yleen-
sä taipumus etsiä mallia oman lajin 
yksilöistä, joiden toiminta katsotaan 
esikuvalliseksi. Niin sanottuja yli-
ihmisiä on kuitenkin turhaa hakea 
malleiksi. Ensinnäkin he olisivat ta-
vallisen ihmisen tavoittamattomissa, 
mutta toiseksi heitä ei  todellisuudes-
sa ole eikä ole ollut  olemassakaan 
muualla kuin kaunokirjallisuudessa, 
elokuvissa, sarjakuvissa ja propa-
gandassa. Jotkut ovat tietysti olleet 
keskimääräistä ihmistä rohkeampia, 
aloitekykyisempiä tai älykkäämpiä, 
mutta puutteensa on ollut kaikilla. 
Vajavaisia olivat jopa kristillisen 
kirkon huippuvalioikseen nostamat 
Jeesuksen opetuslapset, joiden kes-
kuudesta löytyi niinkin ikävä tapaus 

kuin täydellinen petturuus pienem-
mistä synneistä puhumattakaan.

Kun voidaan sanoa, että Suomen 
jääkäriliikkeen miesten esimerkki oli 
ja on ajaton, se ei tarkoita, että jääkä-
rimme olisivat olleet pelkästään inhi-
millisistä virheistä ja puutteista vapai-
ta valioita. Jos suomalaisia tai minkä 
tahansa maan miehiä kootaan yhteen 
lähes kaksituhatta yksilöä ilman eri-
tyisiä valintakokeita, tuloksena täytyy 
olla  varsin kirjava seurakunta.  Jokai-
sen yllä oleva  yhdenmukainen asu ei 
asiaa muuksi muuta.

Tämä on ollut tietysti tunnettua 
alusta alkaen. Yksityiskohtaiseen 
tutkimukseen perustuen tiedämme 
nykyään jääkäreiksi lähteneiden 
taustat, ikärakenteen, kotimaakunnat, 
koulusivistyksen jne. Tiedämme siis, 
että samassa rivissä saattoivat seistä 
rinnakkain valmis maisteri, puolival-
mis teologi, äskeinen merimies tai 
kansakouluakin käymätön ja vain 
heikosti lukutaitoinen nuori mies. 
Yleistykset saman muotin mukaisista 
jääkäreiksi hakeutuneista vievät siten 
pahasti harhaan.

Mutta tiettyä yhdenmukaisuuttakin 
oli. Se oli perusasenteissa. Nuorena 
kuollut jääkäri Vilho Hurme, joka 
omituista kyllä oli vahingossa ja 
tahtomattaan joutunut jääkäripa-
taljoonaan, kirjoitti vain itselleen 
tarkoittamaansa päiväkirjaan: “Kyllä 
tämä elämä varsinkin alussa tuntui 
kovin vaikealle ja monta kertaa päätin 
ensimmäisten neljän viikon aikana 
pyytää täältä pois, kun olen erehdyk-
sessä tänne joutunut, mutta toiselta 
puolen on isänmaan rakkaus vetänyt 
ja pitänyt minua niin lujasti kiinni, 
että en kuitenkaan ole yrittänytkään 

täältä pois pyytää. Sillä saada rakas 
isänmaa, kallis Suomemme vapaaksi 
venäläisten sorrosta, se olisi  jotain 
suurta, vaikkapa se vaatisikin meitä 
vereen asti taistelemaan, vaikkapa 
sydänveremmekin vuodattaisimme. 
Sehän olisi silti vähäpätöistä ihanan 
vapauden rinnalla.”

Myöhempi jääkärieverstiluutnantti 
ja Mannerheim-ristin ritari Auno Kuiri 
on kertonut saapumisestaan jääkäri-
pataljoonaan, missä hän tapasi sinne 
jo aikaisemmin tulleen Matti-veljen-
sä. Matin tervehdys ei ollut lohdulli-
nen: “Mitä perkelettä sinäkin tänne 
lähdit! Täällä koulutus on sellaista 
rääkkiä ja ihmisarvoa alentavaa, että 
tätä ei poikaset kestä.” Aunon vas-
taus oli tyypillisen “jääkärimäinen” 
tai ehkä paremminkin suomalainen: 
“Älä nyt viitsi, katsotaan nyt, kat-
sotaan nyt, miten äijän käy.” Kohta 
tosin Aunonkin oli myönnettävä, että 
koulutus ja preussilainen kuri olivat 
todella kovaa.   

Niiden kestäminen olisi ollut kui-
tenkin helpompaa, jos olosuhteet 
olisivat olleet edes lähelläkään sitä, 
millaiset ne ovat esimerkiksi nyky-
ajan varusmiehellä. Kotilomista ei 
luonnollisestikaan ollut tietoa eikä 
juuri tietoa siitäkään, miten kotona 
voitiin. Miten venäläisten miehittä-
mässä Suomessa ylipäätään elettiin 
oli myös arvoitus, jota erilaiset huhut 
vain pahensivat. Liittoutuneiden saar-
tamassa Saksassa elintarviketilanne 
oli kurja, ja niin oli nälkä jääkä-
reidenkin pysyvä kumppani. Osalla 
esimiehistä ei ollut minkäänlaista 
ihmistenkäsittelytaitoa eikä aina edes 

Sampo Ahdon teksti jääkäri-
seminaarissa. Hän eversti evp.  
ja kunniatohtori.

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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alan ammattitaitoa, mutta toteltava oli 
naama peruslukemilla, sillä oltiinhan 
Preussin armeijassa. 

Ei voitu tietää, oliko 
jääkäriyrityksessä mieltä

Kaiken huippuna oli se,  että ku-
kaan ei voinut varmuudella tietää, 
oliko koko jääkäriyrityksessä mitään 
mieltä. Suomen suuriruhtinaskunnan 
venäläisten vallanpitäjien silmissä so-
dan  aikana vihollisarmeijan riveihin 
menneet suomalaiset olivat kuole-
mantuomion ansainneita pahimman 
lajin maanpettureita. Saksaan läh-
teneet olivat siis polttaneet kaikki 
sillat takanaan. Paluu kotimaahan 
oli tämän jälkeen mahdollista vain 
ase kädessä  ja siten että venäläiset 
todella saataisiin karkotettua Suo-
men ulkopuolelle. Mutta Venäjä oli 
maailman suurin maa ja sillä oli 
maailman suurin armeija. Suomen 
vapaustaistelijoilla oli käytettävissään 
vain vajaan parintuhannen miehen 
jääkärijoukko, jonka senkin kohtalo 
oli vieraan vallan eli Saksan hyvän 
tahdon ja sotilaallisen menestyksen 
varassa.

Ajattomin esimerkki ja henkinen 
perintö, jonka jääkärit jättivät myö-
hemmille suomalaisille sukupolville, 
on sanottu Jääkärimarssin tunnetuis-
sa säkeissä “Kun painui päät muun 
kansan, maan, me jääkärit uskoimme 
yhä”. Jääkäri Nurmion loppukesällä 
1917  kirjoittaman juhlarunon tavoit-
teena oli luonnollisesti jääkäreiden 
välillä jo hyvin masentuneen mieli-
alan kohottaminen. Käsitykseen mies-
ten koskaan horjumattomasta uskosta 
on siis syytä suhtautua  varauksin 
varsinkin kun jääkärimuistelmien ja 
tutkimuskirjallisuuden perusteella 
tiedetään, miten vakavia  kriisin ai-
koja jääkärit olivat jo Nurmion runon 
valmistumiseen mennessä joutuneet 
kokemaan.

Mutta juhlapuheet ja juhlarunot 
ovat juhlapuheita ja juhlarunoja ja 
niissä on tapana sivuuttaa ikävät asiat 
korkeintaan maininnoilla. Mutta tosi-

asioiden väärentäminen ei kuulu nii-
hinkään, jos niiden halutaan täyttää 
tehtävänsä. Mutkat suoristaen oli  sen 
vuoksi mahdollista sanoa pelkistäen, 
että “me jääkärit uskoimme yhä”,  
kuten Nurmio kirjoitti kesällä 1917. 
Ja pianhan tästä irrationaaliselta 
tuntuneesta uskosta tuli todellisuut-
ta, kun Suomea seuraavan vuoden 
alkupuolella  lopulta lähdettiin va-
pauttamaan tosin oloissa, jollaisia 
oli etukäteen ollut mahdoton nähdä.

Tätä uskoaan jääkärit eivät menet-
täneet myöhemminkään. Suomen 
rauhan ajan puolustusvoimissa suo-
jeluskuntajärjestö mukaanluettuna 
jääkäreillä oli 1920-luvun lopulta 
alkaen hallussaan kaikki johtavat 
virat eli he saattoivat ratkaisevalla 
tavalla vaikuttaa siihen, mitä puo-
lustusvoimissa suunniteltiin ja aja-
teltiin. Erityisen merkittävää oli se, 
että jääkärit johtivat sekä aktiivi- että 
reservinupseereiden koulutusta. Sitä 
kautta viimeinenkin varusmies joutui 
jollain tavalla tekemisiin “ me jääkärit 
uskoimme yhä”-hengen kanssa.

1939 usko selviämiseen yhtä 
epärealistinen kuin 1914

Se usko tuntui  ulkopuolisesta vuon-
na 1939 yhtä epärealistiselta kuin se 
oli tuntunut vuonna 1914. Suomeen 
hyökännyt Neuvostoliitto oli  kaikissa 
suhteissa täysin ylivoimainen. Maan 
virallinen väkiluku oli 167 miljoonaa, 
kun Suomessa asukkaita oli vain 3,7 
miljoonaa. Neuvostoliiton armeija 
oli ehdottomasti maailman suurin ja 
pelkästään panssarivaunuja sillä oli 
ainakin kaksi kertaa enemmän kuin 
muilla mailla yhteensä. Suomessa 
niitä oli parikymmentä, mutta raha-
pulan vuoksi ne oli ostettu aseista-
mattomina. Panssarintorjuntatykkejä 
ei toisen maailmansodan puhjetessa 
ollut Suomen puolustusvoimilla lain-
kaan. Ainoa, joka tässä vaiheessa 
vaikutti realistilta, oli Neuvostoliiton 
kovaotteinen johtaja Josif Stalin, joka 
oletti neuvostojoukkojen olevan Hel-
singissä noin viikossa.

Todellisia realisteja olivat kuiten-
kin vastarintaan uskaltautuneet suo-
malaiset. Vaikka Suomen oli lopulta 
runsaan kolmen kuukauden kuluttua 
taivuttava allekirjoittamaan ankara ja 
tuskallinen rauhansopimus, Suomi 
sittenkin oli sodan voittaja. Se saa-
vutti tavoitteensa eli maan itsenäisyys 
säilyi. Neuvostoliitolta sitä vastoin 
jäi sen kaikille kuuluttama tavoite 
saavuttamatta tärkeimmän tuloksen 
ollessa lakastumaton häpeä muun 
maailman silmissä.

Yleisin ja varmaankin pätevin seli-
tys talvisodan uskomattomalle tulok-
selle oli niin sanottu talvisodan henki, 
joka elähdytti suomalaiset vastarin-
taan. Talvisodan hengen syntymisel-
le löytyy moniakin selityksiä, mutta 
niistä yksi menee ylitse muiden. Se oli 
peräänantamattomuuden henki, joka 
oli saanut jääkärit aikanaan hammas-
takin purren kestämään kohdalleen 
osuneet vaikeudet ja josta sittemmin 
heidän kauttaan oli tullut suomalai-
sen sotilasajattelun henkinen perusta.

Kaikkien puolustushaarojen ja  
suurten yhtymien komentajat yhtä 
divisioonaa lukuun ottamatta olivat 
nyt jääkäreitä, samoin vajaa puolet 

Osalla esimiehistä ei ollut minkään-
laista ihmistenkäsittelytaitoa eikä  
aina edes alan  ammattitaitoa.  
Saksalainen aliupseeri jääkärien  
ajoilta.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Jääkäriseminaari
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rykmenttien komentajista ja merkit-
tävä osa pataljoonan komentajista.  
Komppanian päällikköäkin vastaa-
vissa tehtävissä oli noin sata jääkäriä. 
Jääkärihenki välittyi siten kaikkeen 
toimintaan   käytännön johtamisenkin 
ollessa  kentällä  usein  jääkäreiden 
harteilla.

Sama pätee myös nelisen vuotta 
kestäneeseen jatkosotaan joskin suu-
resti laajentuneen armeijan alemmis-
sa komentajatehtävissä enemmistönä 
olivat jo muut kuin jääkärit. Mutta 
lähes kaikkia kesän 1944 ratkaisevia 
torjuntataisteluita ja myös viimeisen 
sotamme eli Lapin sodan taisteluita 
johtivat edelleen jääkärit. 

Selkäytimeen pakotettu kuri teki 
jääkäreistä todellisia sotilaita

Tehokkaan armeijan rakenteen pe-
rusta on sotilaskuri. Jääkäreiden 
kohdalla kurin käsitteestä oli Preussin 
kuninkaallisessa jääkäripataljoonassa 
tullut suorastaan osa heidän olemuk-
sestaan. Sen omaksuminen oli ollut 
monen tuskan takana, mutta selkäyti-
meen pakotettuna se teki jääkäreistä 
todellisia sotilaita. Tämän kurin jää-
kärit toivat mukanaan Suomeen, ja ni-
menomaan sen ansiosta vapaussodan 
valkoinen armeija oli ylivoimainen 
sodankäyntiväline verrattuna puna-
kaarteihin, jotka tässä suhteessa jäivät 
aseistetun lauman asteelle. 

Suunnilleen 1920-luvun puolen 
välin paikkeilta alkaen sotilaskuria 
puolustusvoimissa alettiin sitten vähi-
tellen rakentamaan paremmin vastaa-
maan suomalaista kansanluonnetta, 
missä työssä varsinkin suojeluskunta-
järjestöllä oli merkittävä osuus. Tulos 
oli varsin onnistunut siitäkin syystä, 
että     jääkäreiden henkisestä perin-
nöstä perusosa tietoisesti  säilytettiin. 
Muuten toisen maailmansodan koet-
telemuksia tuskin olisi kestetty.

Tinkimättömän sotilaskurin ja 
alaisen itsenäisen toimintavapauden 
periaatteen välillä on näennäinen 
ristiriita. Preussissa ongelman rat-
kaisu kulki nimellä Auftragstaktik eli 
tehtävätaktiikka. Muutamaan sanaan 
puristettuna se tarkoitti sitä, että 
esimies käski tavoitteen ja alainen 

päätti keinoista, miten hän pyrkii 
tavoitteeseen. Lähinnä inhimillisen 
luonteen vajavaisuudesta aiheutui, 
että teorian soveltaminen käytäntöön 
oli todellisuudessa vaikeaa, mutta 
Preussin armeijan ohjesääntöihin 
tehtävätaktiikka joka tapauksessa 
kirjattiin vuonna 1906. Tosiasia oli, 
että Saksan armeijan taktinen parem-
muus kummassakin maailmansodas-
sa jäykemmin toimiviin vastustajiin 
verrattuna perustui tehtävätaktiikan 
periaatteisiin. 

Myös jääkäreiden saaman johta-
jakoulutuksen henkeen sisältyi teh-
tävätaktiikan ajatuksia, vaikka sanaa 
sinänsä ei käytetty. Libaussa jääkä-
reiden toimittamassa “Suomalaises-

sa sotilaskäsikirjassa” alaisellekin 
jätettiin oikeus olla noudattamatta 
käskyjä tai soveltaa niitä, jos olo-
suhteet olivat muuttuneet tai käs-
kyn antajalla oli selvästi ollut väärä 
käsitys tilanteesta. Johtajan tärkein 
ominaisuus oli “edesvastuun ilo” eli 
rohkeus ottaa tarvittaessa vastuu toi-
minnasta. Omavaltaisten päätösten 
tekemisestä kokonaisuutta huomioon 
ottamatta varoitettiin kuitenkin vaka-
vasti. Yleisperiaate oli lainattu sanan-
tarkkaan saksalaisesta ohjesäännöstä: 
“Laiminlyönti ja tekemättä jättäminen 
ovat suurempi raskautus kuin erehdys 
keinojen valinnassa”.

Usko onnistumisesta tuntui  ulkopuolisesta vuonna 1939 yhtä epärealistiselta 
kuin se oli tuntunut vuonna 1914. Kuva Pekka Parikan elokuvasta Talvisota.

1920-luvulla sotilaskuria  
alettiin vähitellen rakentaa 
paremmin vastaamaan  
suomalaista kansanluonnetta. 
Tämä tilanne lienee ennen 
sitä.

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Jääkäriseminaari
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Hyvinkin koulutettu ja varustettu 
sotilas vailla sisäistä motivaatiota on 
taistelukentällä jokseenkin arvoton 
ilmestys. Esimerkkejä asiasta on löy-
dettävissä tuoreimmaltakin ajalta.

Jääkäreillä motivaatiota riitti. Perus-
motivaationa oli tietoisuus suomalai-
sesta isänmaasta, omasta suomalai-
suudesta ja halu vapautua vaarasta, 
jonka Suomen miehittänyt Venäjä 
muodosti sille, mitä täällä pidettiin 
arvossa. Johtaviin jääkäreihin kuu-
lunut, varhain menehtynyt Runar 
Appelberg sai motivaatiota menneiltä 
suomalaisilta sukupolvilta: “Muista-
kaamme, kun valmistaudumme läh-

Jääkäriliikkeen perustamiselle oli myös vastustusta
Toteutuksen johtomiehet suurelta osin pohjois-pohjalaisia

temään taisteluun Venäjää vastaan, 
että Suomen nuoriso on sukupolvi 
sukupolven jälkeen kautta monien 
vuosisatojen valmistautunut kuten 
mekin samaan taisteluun, jota nyt 
käymme aloittamaan. Muistakaamme 
, että suonissamme virtaa samaa verta 
kuin niiden sankarien, jotka yhdes-
sä de la Gardien ja Hornin kanssa 
rynnistivät Novgorodiin ja valtasivat 
Itämeren maakunnat.”

Tämän päivän nuori suomalainen 
ei tiedä paljoakaan de la Gardien ja 
Hornin ajoista, joten sieltä on turhaa 
etsiä vakuuttavaa innoituksen läh-
dettä omalle toiminnalle. Tuskin sitä 

suuremmin löytyy enää Topeliuksen 
ja Runebergin teksteistäkään, vaikka 
varsinkin jälkimmäisen “Vänrikki 
Stoolin tarinat” oli vielä jääkärisu-
kupolvelle tärkeä hengen nostattaja.  

Mutta parhaan mahdollisen esimer-
kin myöhemmille sukupolville ovat 
luoneet jääkärit itse. Heidän tarinansa 
ei tarvitse lisäyksiä eikä poistoja. Se 
on ajaton kertomus erään sukupolven 
suomalaisista suuressa ahdistuksessa 
ja siitä, miten ahdistuksesta vapau-
duttiin.

TEKSTI: Sampo Ahto

Heikki Roiko-Jokelan esitys  
Jääkäriseminaarissa. Pohjois-
Pohjalaisen Osakunnan osuutta 
jääkäriliikkeen syntyyn ja toi-
mintaan on pidetty osakunnan 
tärkeimpänä ja kunniakkaim-
pana vaiheena, sanoi professori 
Heikki Roiko-Jokela. Hän on 
filosofian tohtori ja poliittisen 
historian dosentti Jyväskylän 
yliopistossa. 

Suomessa ei oltu suinkaan yksimie-
lisiä nuorukaisten lähtemisestä Sak-
saan hankkimaan sotilaskoulutusta 
Suomen irrottamiseksi Venäjästä.  
Vaikka olettekin valmiit itse menet-
tämään päänne, ei ole oikein viedä 
koko kansaa samaan kohtaloon,  
sanoivat nuorsuomalaisten johdon 
edustajat, kun heille kerrottiin suun-
nitelmista. Nuorsuomalaisten kanta 
oli tärkeä, sillä valtaosa aktivisteista 
oli nuorsuomalaisia. K.J. Ståhlberg 
vastusti hanketta legalistiselta kannal-
ta. Lisäksi nuorsuomalaisten ståhlber-
giläisten vasemmistosiipi suhtautui 
Saksaan kielteisesti. Samoin vasem-
misto halusi Suomen itsenäisyyden 
toteutuvan ilman Saksan apua. Ak-
tivistien toimia vastustivat myös ne 
liikemiehet, joilla oli taloudellisia 
kytkentöjä venäläisiin.

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 
osuutta jääkäriliikkeen syntyyn ja 
toimintaan on pidetty osakunnan 
tärkeimpänä ja kunniakkaimpana 

vaiheena. Liikkeen johtavat henkilöt 
olivat suurelta osin aktiivisia pohjois-
pohjalaisia, kuten esimerkiksi Väinö 
Kokko, Kai Donner ja Yrjö Ruuth. 
Osakunnan ylioppilaat olivat alusta 
lähtien mukana vapauttaakseen ”Suo-
men ryssän ikeen alta”, kuten aatteen 
palo tuolloin kuului. 

Ylioppilaat, Ylioppilaskunnan pu-
heenjohtaja Yrjö Ruuth ja Pohjois-
Pohjalaisen Osakunnan kuraattori 
Väinö Kokko keskustelivat Seura-
huoneella keväällä 1914 poliittisista 
kysymyksistä. Ruuthilla oli vakaa 
käsitys Euroopan yleispoliittisesta 
tilanteesta: ”Suuri sota oli ovella ja 
ryssä joutuisi siihen alusta pitäen 
osaa ottamaan.” Suomelle tarjoutuisi 
tilaisuus itsenäisyyden hankkimiseen 
”ryssän vihollisen kanssa”. 

Suomen oli liityttävä Venäjän vihol-
listen riveihin ja oltava yhteistoimin-
nassa Saksan kanssa – nämä olivat 
Ruuthin teesit. Kokko oli Ruuthin 
kanssa samoilla linjoilla, ja näistä 
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kahdesta ylioppilaasta tulikin jääkäri-
liikkeen ensimmäisiä toimihenkilöitä.

Maailmansodan sytyttyä kesällä 
1914 Suomi julistettiin 1. elokuu-
ta 1914 sotatilaan. Venäjä pelkäsi 
saksalaisten maihinnousua Suomen 
rannikolle ja Pietarin joutumista 
uhatuksi. Suomessa olleita venäläisiä 
joukkoja ja Etelä-Suomen rannikon 
puolustuslinjoja vahvistettiin. Suoma-
laiset separatistit, joiden joukossa oli 
nuoria ylioppilaita, alkoivat liikehtiä. 
Toiminta aktivoitui. 

Nyt näytti koittavan tilaisuus irtau-
tua Venäjästä. Vuoden 1914 lopulla 
yliopistossa oli useita ryhmittymiä, 
jotka toimivat Venäjää vastaan: uus-
maalainen ryhmä, eteläsuomalainen 
ryhmä, promootiotoimikunta ja itä-
suomalainen ryhmä.

Syksyllä 1914 kokoontui promoo-
tiotoimikunta, joka oli filosofisen 
tiedekunnan edelliskeväisen pro-
mootion jäänne. Toimikuntaan kuului 
lähinnä pohjoispohjalaisia: maisterit 
Kai Donner, Väinö Kokko ja Yrjö 
Ruuth. P. H. Norrmén oli tärkeä linkki 
pohjoispohjalaisten ja uusmaalaisten 
välillä.

Periaatteessa toimikunta kokoontui 
käsittelemään ”keskeneräisiksi jää-
neitä asioita”, mutta painopiste tuli 
olemaan poliittisissa kysymyksissä. 
Istunnoista muodostui poliittisia 
neuvottelutilaisuuksia, joihin osal-
listui myös toimikunnan ulkopuoli-
sia ylioppilaskunnan aktiivijäseniä. 

Kokouksien henki oli, että maa oli 
vapautettava ”ryssän vallasta” ja rat-
kaistava, minkä maan avulla se teh-
täisiin. Yhteisen tavoitteen löydyttyä 
päätettiin kutsua kokoon eri osakun-
tien edustajat keskustelemaan, miten 
aktiivinen toiminta aloitettaisiin.

Väinö Kokko muisteli ajan henkeä 
ja syitä lähteä aktiivisen vastarinnan 
tielle maaliskuussa 1939 seuraavasti: 
”Me emme voineet enää elää Venä-
jän, päivä päivältä lisääntyvän sorron 
ja mielivallan ja väkivallan täyttämäs-
sä isänmaassa. Meidän sukupolvella 
oli elämä edessä, meidänkö osak-
semme tulisi sortua väkivallan alle, 
muuttua suuren Venäjän nöyriksi, 
uskollisiksi alamaisiksi ja todistaa, 
että kaikki unelmat ovat olleet turhia, 
kaikki pyrkimykset, taistelut ja yrityk-
set saavat raueta – –”

Ostrobotniasta muodostui  
jääkäriliikkeen keskus

Jääkäriliike perustettiin kokouksessa, 
joka pidettiin Ostrobotnian kassa-
huoneessa 27. lokakuuta 1914 kello 
20.00. Tässä kokouksessa pohjois-
pohjalaisista olivat läsnä Väinö Kokko 
(kuraattori), Yrjö Ruuth ja Kai Donner, 
eteläpohjalaisista Kaarlo J. Kallialla. 
Myös muut osakunnat olivat edustet-
tuina: savolaisesta tuli P. J. Hynninen 
(kuraattori), viipurilaisesta Väinö 
Puhakka (kuraattori), eteläsuomalai-
sesta Erik Malmberg, uusmaalaisesta  
P. H. Norrmén ja satakuntalaisista 

entinen Nuijan puheenjohtaja Väi-
nö Tiiri.

Ostrobotniasta muodostui jääkäri-
toiminnan keskus. Liikkeen johtavana 
sieluna toimi koko Helsingissä olonsa 
ajan Väinö Kokko, jonka huoneis-
tosta tuli toiminnan pääkanslia. Jää-
käriveteraani everstiluutnantti Eero 
Kuussaari (vuoteen 1927 Heickell) 
on myöhemmin kuvannut Kokkoa ja 
hänen toimintaansa muun muassa 

Pohjalaisten osakuntien talosta Ostro-
botniasta muodostui jääkäritoimin-
nan keskus, koska liikkeen johtavat 
henkilöt olivat suurelta osin aktiivisia 
pohjoispohjalaisia.

Väinö  Kokko (vasemmalla) oli jääkäriliikkeen perustamiseen keskeisesti vaikut-
tanut suomalainen aktivisti, lehtimies ja kansanedustaja. Kokko oli Pohjois- 
Pohjalaisen Osakunnan kuraattori. Kai Donner (oikealla), Jörn Donnerin isä,  
oli yksi jääkäriliikkeen perustamisen avainhenkilöitä.

Bottan silloinen kassahuone, nykyisin 
nimeltään Jääkärihuone nykyasus-
saan. Silloisen nimen  kassahuone toi 
huoneen seinään muurattu kassa-
kaappi, joka on edelleen olemassa. 
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seuraavasti: ”– – eri tahoilta jouduttiin 
tai hakeuduttiin juuri maisteri Kokon 
yhteyteen, sillä hänessä nähtiin uusi 
aktiivinen henki selvimpänä, mää-
rätietoisimpana ja voimakkaimpana 
edustettuna. – –. Hänen asunnostaan 
tuli se keskus, jonka kautta jääkäriak-
tivismin pääsäikeet kulkivat, jonka 
kautta uusi tienpää avautui lukuisille 
jääkäreille ja josta myös laaja valis-
tustoiminta uuden aktivismin hyväksi 
pantiin käyntiin.”

Kokoukseen osallistujat olivat 
yksimielisiä tulevasta toiminnasta. 
Passiivinen vastarinta oli ollut turhaa  
– ”ryssä oli syönyt sanansa aina ja 
joka asiassa” – ja nyt oli ryhdyttävä 
välittömästi aktiiviseen toimintaan. 
Epäonnistunuttakin itsenäistymisyri-
tystä pidettiin parempana kuin toi-
mettomuutta ja alistumista. Kapinaa 
oli ryhdyttävä valmistelemaan. 

Salaisista kokouksista tehtiin 
valepöytäkirjat

Kokoukset olivat luonnollisesti salai-
sia ja niistä laadittiin valepöytäkirjat 
– käsiteltiin osakuntalaisille yhteisiä 
asioita, kuten osakuntalaitoksen tar-
peellisuutta, kunnan kielijakoa jne. – 
siltä varalta, että kokouksiin tehtäisiin 
kotitarkastus.

Kokouksiin osallistuneet henkilöt 
muodostivat piirin, joka suunnitteli 
ja toteutti asiat. Pohjoispohjalaisis-
ta ryhmään kuuluivat Väinö Kokko, 
Yrjö Ruuth ja Kai Donner, eteläpoh-
jalaisista Kaarlo Koskimies (kuraat-
tori) ja Kaarlo J. Kalliala ja muista 
osakunnista pääasiassa kuraattorit: 
eteläsuomalaisista Lauri Malmberg ja 
Armas Suvirinne, länsisuomalaisista 
Eemeli Rantanen ja Ilmari Räsänen, 
satakuntalaisista Väinö Tiiri, hämä-
läisistä Eino Polón, karjalaisista Lauri 
Hannikainen (kuraattori) ja Johan 
Wilhelm Snellman, viipurilaisista Väi-
nö Puhakka (kuraattori), savolaisista 
P. J. Hynninen ja Rainer Sopanen, 
vaasalaisista Artur Eklund (kuraattori) 
ja Th. Svedlin, uusmaalaisista P. H. 
Norrmén, Ragnar Numelin, Bertel 

Paulig ja Walter Horn, turkulaisista 
Bruno Lesch (kuraattori). Paulig ja 
Malmberg edustivat myös Teknillisen 
Korkeakoulun ylioppilasyhdistystä 
samoin kuin Harry Backberg. 

Marraskuun 20.  (tai 21.) päivänä 
pidetyssä kokouksessa ylioppilasakti-
vistit julistautuivat ”aktiivisen liikkeen 
väliaikaiseksi keskuskomiteaksi”, jos-
ta aluksi käytettiin nimitystä ”Suuri 
komitea” eli ylioppilaiden keskus-
komitea. Se muodostui varsin edus-
tavaksi, sillä siihen kuului jokaisesta 
osakunnasta kaksi jäsentä: pääsään-
töisesti kuraattori ja toinen kokenut 
jäsen. Lisäksi edustaja tuli Teknillisen 
Korkeakoulun yliyhdistyksestä.

On epäselvää, milloin kokouksia 
tarkalleen ottaen pidettiin ja ketkä 
niissä olivat läsnä, mutta vaikuttaa 
siltä, että osallistujat olivat samoja 
aktivisteja, jotka olivat olleet läsnä 
myös aiemmissa kokouksissa. Jääkäri-
liikkeen perustamiseen ja kokouksiin 
liittyy siis tiettyä epämääräisyyttä, 
mutta selvää kuitenkin on, että jää-
käriliikkeen järjestäytymistä ja läpi-
murtoa vauhditti kenraalikuvernööri 
F. A. Seynin aloitteesta laadittu 17. 
marraskuuta 1914 julkaisu venäläis-
tämisohjelma.

Eduskunnan entinen puhemies P. 
E. Svinhufvud vastusti venäläistä-
mistä johdonmukaisesti ja ajautui 
erimielisyyksiin venäläisten kanssa. 
Kenraalikuvernööri Seyn määräsi 
marraskuussa 1914 Svinhufvudin 
karkotettavaksi Siperiaan. Ylioppilai-
den mitta oli täysi. Laillisuusrintama 
oli hylättävä ja ryhdyttävä aktiivisiin 
toimiin. ”Suuri komitea” päätti 1. 
joulukuuta ryhtyä ajamaan sotilas-
koulutuksen järjestämistä Saksaan. 

Keskuskomitea järjestettiin uudel-
leen vuoden 1915 tammi-helmikuus-
sa. Aiemmin siinä oli ollut eri osakun-
tien edustajia. Nyt edustajat valittiin 
puolueiden mukaan. Alussa mukana 
oli ruotsalaisista Rolf Pipping, Rag-
nar Numelin, Bruno Lesch ja Bertel 
Appelberg, vanhasuomalaisista P. J. 
Hynninen, K. J. Kalliala ja Väinö Tiiri 
sekä nuorsuomalaisista Väinö Kokko, 
Kai Donner ja Yrjö Ruuth, jotka kaikki 
olivat pohjoispohjalaisia. Nyt koko-

ukset pidettiin pääasiassa Hynnisen 
luona, koska pelkona oli, että Kokon 
asunto tulisi liian tunnetuksi. Edusta-
jat järjestivät kukin omalla tahollaan 
jääkärien värväyksen.

Toiminnan arkaluonteisuuden 
vuoksi tiedotustoiminnassa nouda-
tettiin suurta varovaisuutta. Jotta asia 
pysyisi salassa pyrittiin siihen, että 
tieto eteni ketjussa mieheltä miehelle. 

Saksalla oli merkittävä 
jääkäriliikkeen perustamisessa 

Jääkäriliikkeen tavoitteena oli hank-
kia Suomelle oma kansallinen vapau-
tusarmeija. Liikkeen syntyyn vaikut-
tivat muun muassa varhaisaktivismin 
perintö ja uusi sortokausi. Jääkäriliike 
on usein nähty sisäsyntyisenä, pel-
kästään ”suomalaisesta maaperästä 
nousseena”. Suomalaisia juuria ei 
tule vähätellä ja aliarvioida, mutta 
”vahvoilla ulkopuolisilla voimilla” – 
ja erityisesti Saksalla – oli merkittävä 
roolinsa asiassa. 

Yksinään alle 20-vuotiaat nuo-
rukaiset olisivat tuskin onnistuneet 
tavoitteissaan. Venäläisestä ja juridi-
sesta näkökulmasta katsottuna kyse 
oli maanpetoksesta ja aseellisen ka-
pinan valmistelusta yhdessä Venäjän 
päävihollisen Saksan kanssa. 

Jääkäriliike yhdisti puoluerajojen 
toisistaan erottamat piirit. Jääkäriliik-
keen myötä vanhat puolueriitaisuu-
det vaipuivat taka-alalle, ja yhteinen 
toiminta liitti osakunnat toisiinsa. 
Samalla yhteyksiä luotiin sekä vasem-
miston että oikeiston suuntaan. Aluksi 
vaikutti siltä, etteivät vasemmiston 
edustajat vastustaneet hanketta. Pian 
kuitenkin kävi ilmi, että vasemmisto 
halusi Suomen itsenäisyyden toteu-
tuvan ilman Saksan apua. Ylioppilaat 
eivät kuitenkaan halunneet odottaa – 
he vaativat toimintaa. Myös kagaalin 
passiivisen vastarinnan, eri puolueista 
koostuvan salaseuran piirissä mielipi-
teet jakautuivat. Vanhan passiivisen 
vastarinnan ja uuden aktivismin kan-
nattajien välit katkesivat.

Kontaktia haettiin myös nuorsuo-
malaisiin, varsinkin kun osa akti-
visteista kuului Nuorsuomalaiseen 
puolueeseen. Aktivistit edustivat 

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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Jääkäriseminaari

puolueen castrénilaista oikeistosiipeä 
eli pääskysiä, joihin valtaosa poh-
joispohjalaisen osakunnan jäsenistä 
sitoutui henkisesti.  Pettymys oli suuri 
ja katkera. Passiivinen vastarinta ja 
laillisuuskanta eli perustuslaillisuus 
leimasi nuorsuomalaisten johtomies-
ten politiikkaa: nuorsuomalaisten 
ståhlbergiläisten vasemmistosiipi eli 
”varpuset”, suhtautui Saksaan kiel-
teisesti.

K.J.Stählberg vastusti Saksaan 
lähtemistä

Nuorsuomalaisten johtoryhmä kä-
sitteli keväällä 1915 jääkäriasiaa. 
Kannanotto oli selkeän kielteinen: 
”Olisi valitettavaa, jos jotkut yksityiset 
näinä aikoina ryhtyisivät puuhiin tai 
tekoihin, jotka saattavat vahingoittaa 
maan valtiollista asemaa, ja olisi 
suotavaa, etteivät piiritoimikunnat 
antaisi avustusta valtiollisille aloit-
teille ennen kuin ovat tiedustelleet 
niistä keskustoimikunnan mieltä.” 
Se vastasi pitkälti ståhlbergilaista 
analyysia tilanteesta. Vesa Vareksen 
sanoin: ”[K. J]. Ståhlbergin tiedetään 
katsoneen jääkärihanketta nimen-
omaan reaalipolitiikan ja legalismin 
kannalta.” Näin ollen suhtautuminen 
jääkäriliikkeeseen saattoi olla ainoas-
taan kielteinen.

Väinö Kokko ja Yrjö Ruuth keskus-
telivat kahden johtavan nuorsuoma-
laisen kanssa Helsingin Sanomien 
toimituksessa. Lehdestä oli tullut 
nuorsuomalaisen ståhlbergiläisyyden 
äänenkannattaja. Pohjois-Pohjalaisen 
Osakunnan historiateos, jossa aikalai-
set muistelevat ja kuvaavat tapahtu-
mia, kertoo keskustelusta seuraavaa:

”Niinpä Kokko ja Ruuth esittivät 
asiansa molemmille. Kuultuaan mistä 
oli kysymys, otti k.o. henkilö lakikir-
jan esiin ja kysyi: ´Tiedättekö, mitä 
laki sanoo tuollaisesta toiminnasta?´ 
Aktivistimme vastasivat: ́ Se on majes-
teettirikos ja maanpetos.´ ́ Tiedättekö, 
mikä rangaistus sellaisesta toiminnas-
ta seuraa?´ ´Kyllä, kuolemanrangais-
tus.´ ́ Hyvä on, että sen tiedätte. Vaik-
ka olettekin valmiit itse menettämään 
päänne, ei ole oikein viedä koko 
kansaa samaan kohtaloon. Georgian, 

Puolan y.m. maiden kohtalo osoittaa, 
että Venäjä rankaisee yksityisten valti-
opetosrikoksista koko kansaa. Teidän 
on heti lopetettava koko tuontapainen 
toimintanne.´ Tähän aktivistimme 
vastasivat: ´Rubiconin ylitse on jo 
menty. Jos tahdotte saada tietoonne 
asioiden kehittymisen, niin käänty-
kää meidän puoleemme, meiltä saa 
oikeimmat tiedot.´”

Käyty keskustelu kuvaa jyrkkää 
eroa aktivistien ja laillisuusrintaman 
välillä suhteessa hallitsijaan. Akti-
visteille tarkoitus pyhitti keinot, ja 
he olivat vastoin ikivanhoja periaat-
teita valmiita nousemaan suoraan 
jopa hallitsijaa vastaan. Passiivisen 
vastarinnan edustajat eivät hekään 
hyväksyneet venäläistämistoimia ja 
katsoivat luonnollisesti tapahtumia 
suomalaisten silmin toivoen Suomel-
le ja Suomen kansalle kaikkea paras-
ta: venäläistämistoimia tuli vastustaa, 
mutta aktivistien suora toiminta, joka 
viime kädessä kohdistui lain mukaan 
suoraan hallitsijaa vastaan, ei saanut 
osakseen ymmärrystä.

Vasta sitten, kun Saksa                                                                                             
on on valloittanut Pietarin

Lisäksi monien nuorsuomalaisten 
mielestä Venäjää vastaan saattoi 
nousta vasta, kun saksalaiset olisivat 
valloittaneet Pietarin. Useat halusi-

vat hankkia Suomen itsenäisyyden 
vapaamielisten länsivaltojen tuella 
eivätkä sitoutua autoritaariseen ja 
militaristiseen Saksaan. Aktivistien 
toimia vastustivat myös ne liikemie-
het, joilla oli taloudellisia kytkentöjä 
venäläisiin. 

Vanhemmat suomalaispoliitikot 
olivat alkuun epäileväisiä ylioppi-
laiden yrityksen suhteen. Heidän 
linjansa oli varovaisempi: oli oltava 
avoimia eri mahdollisuuksille ja 
tilaisuuteen oli tartuttava sopivana 
hetkenä. Tilaisuus tulikin Saksan 
kiinnostuttua jääkärihankkeesta ja 
annettua sille selvän tuen.

Varttuneemman sukupolven jou-
kossa oli kuitenkin myös sellaisia 
henkilöitä, jotka ymmärsivät yliop-
pilaita ja tunsivat myötätuntoa heitä 
kohtaan. Heitä olivat muun muassa 
professorit Ivar A. Heikel, Anders 
Donner, Edvard Hjelt ja kouluneuvos 
Adolf von Bonsdorff. Myös vanhoista 
aktivisteista muun muassa P. E. Svin-
hufvud, Konni Zilliacus ja O. V. Sivén 
olivat samoilla linjoilla ja arvokkaana 
tukena ylioppilaiden toiminnalle.

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan ku-
raattori Rudolf Holsti oli pimennossa 
osakuntalaisten jääkäriyhteyksistä. 
Holsti oli anglofiili, hän uskoi ympä-
rysvaltojen voittoon maailmansodas-
sa ja näki Saksan autoritaarisena ja 
militaristisena valtiona, jonka vanave-
teen Suomen ei tullut liittyä. Holstille 
Suomen erottaminen Venäjästä oli 
kuitenkin tärkeää ja hän oli lojaali 
osakuntalaisille suhteessa jääkäri-
liikkeeseen: hän tiesi liikkeestä, eikä 
suoranaisesti sitä vastustanut, mutta 
halusi pysyä siitä syrjässä.

Kulissien takana osakuntalaisten 
toiminta jatkui kiivaaseen tahtiin. Va-
koilu- ja tiedotustoimintaa harjoitta-
vat toivat viestinsä Väinö Kokon huo-
neistoon, jossa kuultiin tuoreimmat 
uutiset ja jonka kautta miehet lähtivät 
Saksaan Pfadfinder-kursseille. Kokko 
jakoi lähtijöille maisteri Kai Donne-
rin ja tohtori Wilhelm Zilliacuksen 
hankkimat rahat huoneistossaan tai 
virastossaan Kalevan konttorissa, jon-

K.J.Ståhlberg vastusti jääkäriliikkeen 
perustamista. Eivätkä kaikki jääkärit 
antanen sitä koskaan anteeksi  
”Plootuvuorelle”.

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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ne oli tultu muka henkivakuutusasi-
oissa. Lähtijöille annettiin tarpeelliset 
ohjeet selviytyä rajan yli, Herman 
Gummeruksen toimiston osoite Tuk-
holmassa jne.

2. helmikuuta saatiin tieto                                                                                             
saksalaisten saksalaisten 
koulutustuesta

Vuoden 1915 alku oli aktivisteille 
kiireistä aikaa. Miehiä oli saatu värvä-
tyksi noin 200, etappeja oli järjestetty. 
Ruotsi ja Tanska olivat olleet ensisi-
jaiset vaihtoehdot sotilaskoulutuksen 
järjestämismaina. Ruotsalaisten kans-
sa asiasta käytiin myös keskusteluja. 
Yhteistyön osoittauduttua mahdotto-
maksi otettiin suora yhteys Saksaan. 
Berliinissä asian hyväksi toimi Fritz 
Wetterhoff. Osapuolet tapasivat 
toisensa Tukholmassa tammikuussa 
1915. 

Helmikuun 2. päivänä tuli tieto soti-
laskoulutuskysymyksen myönteisestä 
ratkaisusta. Miehiä meni passeilla ja 
ilman passia Tornion kautta Ruotsiin. 
Passeitta lähdettiin, jotta santarmit 
eivät olisi ihmetelleet maasta poistu-
vien nuorten miesten suurta määrää. 
Toiminta herätti kuitenkin huomiota: 
samaan tyyliin puetut, suunnilleen sa-
manikäiset henkilöt, samantapaisine 
matkasuunnitelmineen eivät voineet 
olla herättämättä rajaviranomaisten 
kiinnostusta. Maasta poistumista ei 
kuitenkaan estetty.

Ensimmäiset suomalaiset aloittivat 
muutaman viikon mittaiseksi suunni-
tellun pfadfinder-kurssin 25. helmi-
kuuta 1915 Lockstedtin leirillä. Itse-
näisen Suomen armeijan 55 miehen 
kantajoukossa oli pohjoispohjalainen 
ylioppilas Aarne Heikinheimo, joka 
myöhemmin yleni kenraalimajuriksi 
asti.

Vapaaehtoisten lähdettyä Saksaan 
aktiivinen toiminta Suomessa lähes-
tulkoon lamaantui. Painopiste oli Sak-
sassa, ja poliittinen toiminta tapahtui 
puolestaan Herman Gummeruksen 

johdolla Ruotsissa. Suomessa keski-
tyttiin vakoilu- ja tiedustelutyöhön. 
Tähän vaikutti osaltaan se, että sota 
ei sujunutkaan odotetulla tavalla. 
Saksalaisten Suomeen tulosta ei ollut 
mitään tietoa eikä myöskään suoma-
laisten paluusta.

Toimettomuutta seurasi kuitenkin 
hiljalleen virkeämpi kausi. Pohjois-
pohjalaiset kokoontuivat yhteisiin 
istuntoihin, joissa keskusteltiin sotata-
pahtumista, luettiin ruotsalaista soti-
laskirjallisuutta, opeteltiin venäläisten 
upseerien arvomerkkejä. Lisäksi tut-
kittiin poliittisen tilanteen kehitystä ja 
laadittiin selvityksiä venäläisten sota-
voimien tilanteesta Suomessa, tehtiin 
hiihtoretkiä ja maastoharjoituksia.

Suuri värväys tapahtui 1915 
syyskuusta toukokuuhun 1916 

Vakoilutoiminnan ohella tiedustelu-
yhteyksien luominen oli tärkeä osa 
ulkomaista ja kotimaista toimintaa. 
Kai Donner teki ulkomaanmatkoja, 
joiden tarkoituksena oli perehtyä 
tarkemmin Saksan tilanteeseen. Hän 
saikin tietoja kurssien jatkamisesta 
ja erityisen suomalaisen jääkäri-
pataljoonan perustamisesta. Tiedot 
vahvisti Erik Malmberg. Sitä ennen 
Suomeen olisi suotavaa muodostaa 
hyvä tiedustelujärjestö. Eero Heickell 
piti yllä tiedusteluyhteyksiä Ruotsiin 
ja Saksaan sekä etappeja toimintaval-
miina. Tornion ja Helsingin välisen 
yhteyden ylläpitämiseksi Heickell 
järjesti niin sanottuja käsipostilinjoja. 
Postivaunuissa matkustavien postivir-
kailijoiden joukossa oli luottomiehiä, 
jotka välittivät salaista tietoa Tornion 
ja Helsingin välillä.

Saksan tehtyä syyskesällä 1915 
päätöksen jatkaa ja edelleen laajen-
taa jääkäriliikkeen toimintaa suoma-
laiset itsenäisyysmiehet järjestyivät 
uudelleen. Alkoi niin sanottu ”Suuri 
värväys”, joka kesti syyskuusta 1915 
toukokuuhun 1916.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta ar-
vosti suuresti osuuttaan jääkäriliik-
keen synnyssä. Osoituksena tästä se 
kutsui maaliskuussa 1939 kunnia-

jäsenekseen maisteri Väinö Kokon, 
jolla toki oli muutakin huomattavaa 
meriittiä osakuntatoiminnassa. Kokko 
muistetaan kuitenkin parhaiten työs-
tään jääkäriliikkeen puolesta.

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 
kunniajäsenelle, kunniajääkäri 
maisteri Väinö Kokolle omis-
tettu runo jääkäriliikkeen syn-
tysanojen johdosta 27.10.1914. 
Jalmari Kara: Miekka ja Tikari. 
Kunniajääkäri, Maisteri Väinö 
Kokolle. 

Miekka ja Tikari

Hei, Kunniajääkäri, Miesi!
Nyt viiniä pikariin!
Mies – turvata ken tiesi
vain miekkaan ja tikariin.

Kakskymmentä vuotta sitten
sanas rohkeat rinnoissa sous:
rivit mahtavat jääkäritten,
rivit synkänylpeät nous.

Ja ne mainiot diplomaatit:
maan peitit he – pumpuliin.
Siten kansan kalliin he saatit
lähes orjan kahleisiin.

Sull´, sull´ oli silloin jo selko
mitä vaill´ oli vaivattu maas:
Pois kumaraniskainen pelko,
sotureita on tarvis taas.

Sanas unhoonko? Ällös luule.
Yhä hehkuu ja henkii ne.
Sinä kallista korvas ja kuule,
mitä kuohuu nuorisomme.

Yhä jääkärit jämeät painaa
käden otsalle, kunniaan;
ja jok´ ainoa sankarivainaa
on ylpeä haudassaan.

Hei, Kunniajääkäri, nosta
tämä välkkyvä pikari!
Sinun maatas ei osta – ei kosta –
kuin miekka ja tikari!

Jääkäriseminaari

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n sääntömääräinen

Vuosikokous
pidetään lauantaina 26.3.2022 klo 13.00. Kouvolan kirjaston auditorio , Salpausselänkatu 33, Kouvola

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n määräämät asiat sekä jäsenten 2.2.2022 mennessä hallitukselle  
kirjallisesti esittämät asiat.

Kokouspäivän ohjelma:

Ennen kokousta Karjalan prikaatin apulaiskomentajan, eversti Petri Olli esitelmä.

Klo 12.00  Lounas Ravintola Neville, Salpausselänkatu 27, (hinta 11,50 €)

Klo 13.00  Vuosikokous

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen (myös lounas) 11.3.2022 mennessä Jääkärikansliaan.

Puhelin: 050 377 8845
Sähköposti: kanslia@jp27.fi

Helsingissä 13.11.2021
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry
Hallitus

Kutsu

Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner rf har sitt stadgeenliga

Årsmöte
lördagen den 26.3.2022. Kouvola biblioteks auditorium, Salpausselänkatu 33, Kouvola.

Vid mötet behandlas de stadgeenliga ärenden som stipuleras i § 5 samt de ärenden som
medlemmarna senast den 2.2.2022 skriftligen presenterat för styrelsen.

Mötesdagens program:

Före möte presentation av Karelska brigaden biträdande kommendör, överste Petri Olli.

Kl 12.00  Lunch I restaurant Neville, Salpausselänkatu 27 (pris 11,50 €)

Kl 13.00  Årsmöte

Anmälningar till årsmötet (också till lunch) görs före 11.3.2022 till Jägarkansliet.

Tel: 050 377 8845
e-post: kanslia@jp27.fi

Helsingfors 13.11.2021
Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner rf
Styrelsen

Kallelse
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Jääkäriyttä ja jääkärien elämänvaihei-
ta on käsitelty kirjoissa, elokuvissa ja 
revyissä. Mutta mitä jääkärien lapset 
ja lapsenlapset ovat nähneet, kuulleet 
ja tehneet perheen, suvun ja jääkä-
riyhteisön jäseninä? Kuinka he ovat 
oman elämänsä varrella kokeneet 
itsenäisen Suomen historian vaiheet, 
sitä emme vielä tiedä.

Kymmenisen vuotta sitten haastat-
telin noin yhdeksänkymmentä vielä 
elossa ollutta entistä lottaa, joiden 
muistoista Tuusulan Lottamuseo jul-
kaisi tunnin mittaisen videodokumen-
tin ”Viimeinen testamentti”. Samalla 
menetelmällä on tarkoituksena lähteä 
jääkärien lasten jäljille ja toteuttaa 
vuosina 2022–2023 aiheesta tunnin 
mittainen elokuvallinen dokumentti.

Elokuvallinen tarina rakennetaan 
yhden kuuluisan, niin sanotun itäi-
sen etappireitin tapahtumista Hallan 
Ukon talolla Hyrynsalmella. Talo on 
siirretty Helsinkiin, Seurasaaren ulko-
museoalueelle, jossa vierailemme 
Hallan kautta Saksaan siirtyneiden 
jääkärien jälkikasvun seurassa.

Hyrynsalmella jututamme paikal-
lisen suullisen perinteen tuntevia 
ihmisiä.

Dokumentin sisällöllinen aines 
koostuu jääkärien lasten ja lapsen-
lasten haastatteluista, heidän itse 
kokemastaan näkymästä Suomen 
historiaan tästä erityisestä, vielä do-
kumentoimattomasta näkökulmasta.

Mitä he muistavat tunnelmista ja 
tapahtumista kodissa ja kotipihalla, 

Jääkärien lasten muistoja ja kokemuksia kerätään  
tv-dokumenttia varten  

Jääkärien lapset

koulussa ja myöhemmin opiskelles-
saan ja toimiessaan työ- ja järjestö-
elämässä. Erityisesti tavoittelemme 
ajankuvaa 1930-luvulta ja sotavuo-
silta sekä sodanjälkeiseltä ajalta sen 
eri vuosikymmeniltä.

Dokumenttielokuvan aines on 
tunnefaktaa, joten pyrimme kysy-
mään niin ilon kuin surun, ylpeyden 
ja häpeän hetkistä, vihan, onnen ja 
pelon tunteista. Vaiettiinko joistakin 
asioista, miten niistä puhuttiin lapsil-
le, entä muiden lasten ja opettajien 

Raimo Salo haastattelemassa jääkärin poikaa Kyösti Vuontelaa Paimiossa. Tekeil-
lä on dokumentti Hallan jääkärietapista. Lisää haastateltavia jääkärien jälkeläisiä 
kuten myös projektin rahoitusta etsitään.  Näitä haastatteluja käytetään doku-
mentissa insertteinä.

kanssa pihalla, kerhoissa ja koulussa? 
Miten asia on tullut esille aikuiselä-
män velvollisuutena, voimavarana 
tai taakkana?

Haastattelujen ohella keräämme 
elokuvaan haastateltavien albumi-
kuvia ja esineistöä. Myös äänitteitä 
olemme iloksemme kotiarkistoista 
löytäneet. Tämäkin aineisto luovute-
taan lopuksi Suomen Jääkärimuseolle 
tutkimusta ja näyttelyjä varten.

TEKSTI: Raimo Salo

Puukko Jääkärimerkillä

Iisakki Järvenpää Oy,  
Pituus 27 cm (terä 13 cm). 
Hinta 70 €
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Jatkosodassa Suomen rintamilla tais-
teli noin 7000 ulkomaalaista vapaa-
ehtoista. Tunnetuin vapaaehtoisyk-
sikkö lienee virolaisista kokoonpantu 
JR 200. Virolaisia palveli jatkosodan 
puolustusvoimissa noin 3350 miestä. 

 Hangon rintamalla palveli ruotsa-
lainen vapaaehtoispataljoona. Se ko-
tiutettiin Hangon valtauksen jälkeen 
alkuvuodesta 1942. Osa ruotsalaisista 
jäi Suomeen ja heistä muodostettiin  
erillinen komppania ruotsinkielisen 
17. Divisioonan Jalkaväkirykmentti  
13:sta. Kaikkiaan ruotsalaisvapaaeh-
toisia taisteli jatkosodassa 1694.

Vähimmälle huomiolle ovat jää-
neet jatkosodan norjalaiset, vaikka he 
joutuivat pahempiin paikkoihin kuin 
muut ulkomaalaiset vapaaehtoiset. 
Norjalaisilla oli oma noin tuhannen 
miehen vahvuinen hiihtojääkäripa-
taljoona (SS-skijegerbataljon Norge), 
joka kuului 6. SS-vuoristodivisioona 
Nordiin. Petsamon ja Sallan kelirik-
kohyökkäyksessä norjalaiset kärsivät 
erittäin  raskaita tappioita, sillä heitä 
kaatui 196. Kaatuneiden norjalaisten 
määrä oli melkein yhtä suuri kuin 
ruotsalaisilla ja virolaisilla yhteensä, 
joita kaatui 79 ja 123.

Norjassa värvättiin 1941–42 vapaa-
ehtoisia ”taistelemaan bolsevis-
mia vastaan Suomen ja Pohjolan 
puolesta”,. Toki norjalaisia taisteli 
myös itärintamalla suomalaisen 
SS¬pataljoonan tapaan, mutta Skije-
gerbataljon vapaaehtoiset vakuuttivat 
ilmoittautuneensa nimenomaan Suo-
men rintamalle. 

Norjalaistenvapaaehtoisten kova 
kohtalo jatkui sodan jälkeen. Koska 
pataljoonan oli värvännyt Quislingin 

hallinto, katsottiin miesten syyllisty-
neen maanpetturuuteen, vaikka he 
olivat ilmoittautuneet taistelemaan 
nimenomaan Suomen puolesta. Hei-
dät tuomittiin pakkotyöhön ja tuo-
miot olivat keskimäärin kolme vuotta. 

Kaikkein kovimman kohtalon sai 
osakseen upseeri Helge N. Wiig. Hän 
oli ilmoittautunut vapaaehtoiseksi jo 
talvisotaan, mutta tuolloin Norjasta ei 
valmiussyistä tuolloin päästetty ulko-
maille upseereita. Koska norjalaisten 
joukossa ei ollut upseereita, parisataa 
talvisodan norjalaista vapaaehtoista 
sijoitettiin ruotsalaisiin vapaaehtois-
pataljooniin

Wiig oli taistellut saksalaisia vas-
taan keväällä 1940 näiden hyökätessä 
Norjaan. Sodan jälkeen hänet tuomit-
tiin maanpetturuudesta menettämään 
sotilasarvonsa sekä kuudeksi ja puo-
leksi vuodeksi vankeuteen. 

Omaiset ja elossa olevat asetoverit 
keräsivät  rahat muistomerkin pystyt-
tämiseksi norjalaispataljoonan 196 
kaatuneelle vapaaehtoiselle. Suurin 
osa heistä on haudattu Sallan hau-
tausmaalle, joka jäi itärajan taakse. 
Norjaan ei muistomerkkiä sallit-
tu.  Suomalaisten avulla norjalaiset  
solmivat metsähallituksen kanssa 
sopimuksen muistomerkin pystyttä-
miseksi Rovaniemen Norvajärvelle 
saksalaisten hautausmaan yhteyteen.

Muistomerkistä oli kuitenkin tullut 
kylmän sodan politiikkaa, vaikka 
kylmä sota olikin jo historiaa. Norjan 
parlamentin, Suurkäräjien, puhemies 
Jo Benkow ilmoitti Suomen eduskun-
nan puhemiehelle Ilkka Suomiselle, 
että muistomerkin pystyttäminen  
olisi epäystävällinen teko Norjaa 

kohtaan. Ja niin Suomi irtisanoi so-
pimuksen muistomerkistä. 

Laadittiin uusi anomus kaatuneiden 
omaisten, ei heidän asetoveriensa 
nimissä. Hanke sai tukea mm. puo-
lustusministeri Elisabeth Rehniltä ja 
puolustusministeriön kansliapäällik-
kö Pertti Nykäseltä. 

Mu i s tomerkk i  pa l j a s t e t t i i n 
26.6.1994 Norvajärvellä. Suomen 
virallisia edustajia ei juhlaan ilmaan-
tunut. Muistomerkki on vaatimaton 
60 cm x 40 cm  kokoinen kiveen kiin-
nitetty pronssilaatta. Siinä on teksti 
”Til minne om de 196 norske frivillige 
som falt i fortsettelsekrigen - Niiden 
196 norjalaisen vapaaehtoisen muis-
toksi, jotka kaatuivat jatkosodassa”.

Suomi ei ole millään tavoin  huo-
mioinut jatkosodan norjalaisvapaa-
ehtoisia.. Kun he yrittivät aikanaan 
hakea jatkosodan muistomitalia, 
vastattiin puolustusministeriöstä, että 
”muistoristejä myönnetään vain Suo-
men puolustusvoimissa palvelleille ”.  
Tarkkaan ottaen tuo pitää paikkansa, 
mutta onhan siinä astian makua, ku-
ten UKK joskus sanoi.

Virolaiset ja ruotsalaiset vapaa-
ehtoiset ovat saaneet jatkosodan 
muistomitalin, joskin virolaiset saivat 
odottaa sitä aina vuoteen 1992 asti. 
Muistomitalin lisäksi ainakin viro-
laisille veteraaneille on ollut tarjolla 
myös kuntoutusta. Vaikka virallinen 
Suomi on norjalaisten vapaaehtois-
ten asiassa muodollisesti oikeassa, ei 
heidän kohtelunsa silti tunnu oikeu-
denmukaiselta.

Julkaistu aiemmin Suomen Sotilas-
lehdessä.

Kolumni • Jukka Knuuti

Norjalaiset ”maanpetturit” jatkosodassa



26   PAROLE  4 • 2021

Wiljo Tuompon omista muistiinpa-
noista nousee selvästi esille syksystä 
1944 lähtien katkeruus kaikesta, 
mitä on tapahtunut:  hän oli uhran-
nut kolme vuosikymmentä elämäs-
tään isänmaansa hyväksi. Hän oli 
lähtenyt ”lainsuojattomana” 1915 
saamaan sotilaskoulutusta Venäjän 
vihollismaahan Saksaan. Venäjän lain 
mukaan hän oli syyllistynyt  ”maan-
petokseen” ja toiminnallaan asettanut 
omat vanhempansa ja läheisensä 
vaaratilanteeseen. Tuompo oli otta-
nut suuren riskin tietoisena siitä, että 
ei mahdollisesti voisi koskaan palata 
kotimaahansa.

Näille nuorille – 90-lukulaisille 
– jotka olivat aloittaneet koulunsa  
Bobrikovin aikana ja varttuneet toisen 
sortokauden ahdistavassa ilmapiiris-
sä, Venäjän keisari ja Venäjä valtiona 
oli menettänyt laillisen oikeutensa. 
Keisari oli rikkonut hallitsijanva-
lansa ja valtiovalta oli hyökännyt  
maailman demokraattisinta  edus-
kuntalaitosta vastaan halvaannutta-
malla jatkuvilla hajottamisilla  sen 
työn. Suomen suuriruhtinaskunta 
oli laittomuuksien kautta  alennettu 

Martti Turtola

Wiljo Einar Tuompo 1893–1957
Murtunut elämänkaari 

tavalliseksi venäläiseksi provinssiksi. 
Kaikkea tätä vastaan nuoret olivat val-
miita nousemaan – vaikka henkensä 
kaupalla!

Jääkärikapteeni Wiljo Tuompo  
saapui jääkärien pääryhmän muka-
na Vaasaan helmikuussa 1918 ja oli 
Suomen Vapaussodassa murskaamas-
sa Venäjän bolshevikkien  tukemaa 
punakaartien kapinaa. Se oli suuri 
saavutus vastaitsenäistyneeltä val-
tiolta. Tässäkin jääkärien merkitys oli 
aivan ratkaiseva: Venäjällä palvelleet 
upseerit, ”vanhan väen” upseerit tai  
vapaaehtoiset suojeluskuntapäälliköt 
eivät olisi kyenneet organisoimaan 
hyökkäykseen ja eri operaatioihin 
kykeneviä joukkoja.

Suomessa on viime vuosikym-
menien ”kekkosjälkeisenä” aikana 
vakiintunut käsite ”torjuntavoitto”, 
jolla ensin tarkoitettiin lähinnä vuo-
den 1944 taisteluja, mutta nykyään 
myös talvisotaa. Mutta on kolmaskin 
”torjuntavoitto” – ehkä kaikkein tär-
kein. Se oli Suomen senaatin alaisen 

pääosin jääkärien kouluttaman ja 
johtaman  ”valkoisen armeijan”  voit-
to kapinallisista punakaartilaisjou-
koista. Toisenlainen lopputulos olisi 
tuhonnut Suomen valtion, kansan ja 
kulttuurin. Valkoisen armeijan voitto 
pelasti Suomen.

Paljon jälkeenpäin parjattu saksa-
laisten joukkojen kutsuminen Suo-
meen ja suuntautuminen poliittisesti 
Saksaan oli osoitus poliittisesta val-
tioviisaudesta. Sitkeän työn tuloksena 
syntyi vapaaehtoisista koottu jääkäri-
pataljoona. Paljon työtä ja onneakin 
vaadittiin siinä, että keisarillinen 
Saksa saatiin lähettämään Suomeen 
jalkaväkidivisioona ja prikaati sekä 
vahva laivasto-osasto. Laivasto-osasto 
pelasti Ruotsin miehittämän Ahve-
nanmaan Suomelle. 

Suomen laillinen hallitus armeijoi-
neen olisi ollut ilman Saksan keisari-
kunnan sotilaallista ja diplomaattista 
apua ongelmien edessä. Saksalai-
sen apuretkikunnan saapuminen ja 
osallistuminen sotaan lyhensi sitä 

Kirjoittaja Martti Turtola (74 v) on valtiotieteen 
tohtori ja sotahistorian  professori emeritus sekä 
dosentti Maanpuolustuskorkeakoulusta. Toimi-
nut myös määräaikaisena poliittisen historian 
professorina Helsingin yliopistossa. Helsingin ja 
Turun yliopistojen poliittisen historian dosentti.  
Vierailevana professorina Tallinnan ja Tarton 
yliopistoissa, tutkijastipendillä Tukholman yli-
opistossa.   Yliopistouran lisäksi mm. Kouvolan 
Sanomien vastaava päätoimittaja ja Suomen-
Viron kulttuuri-instituutin johtaja.

Turtola on julkaissut  Suomen, Ruotsin ja Viron  puolustusvoimiin liittyviä 
tutkimuksia ja varsinkin upseeri- ja valtiomieselämäkertoja kuten  Erik Hein-
richs – Mannerheimin ja Paasikiven kenraali(1988),  Risto Ryti: Elämä isänmaan 
puolesta (1994),  Aksel Fredrik Airo: Taipumaton kenraali (1997), Jääkäriken-
raali Einar Vihma: Ihantalan taistelun ratkaisija (2005) ja Mannerheim (2016). 
Sotilasarvoltaan Turtola on kapteeni (res).

W. E. Tuompo: päiväkirjani päämajas-
ta 1941–1944 ilmestyi Tauno Kuosan 
toimittamana 1968. Kirjasta ilmestyi 
uusi laitos Docendon kustantamana 
2014.

Wiljo Tuompo
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Jääkärikenraali Viljo Einar Tuompo oli 
talvisodassa Pohjois-Suomen Ryhmän 
komentaja  ja Päämajan komento-
osaston päällikkö jatkosodassa.

Tuompo esitteli Mannerheimille mm. esitykset Mannerheim-ristin saajiksi.

merkittävällä tavalla. Kapinalliset 
saatiin kukistettua ilman, että mitään 
epäilyjä lopputuloksesta jäi. Sodan 
venyminen pitkälle kesään 1918, eh-
kä ylikin, olisi pahentanut entisestään 
Suomen vaikeaa elintarviketilannetta. 
Kevään ja kesän aikana vastaperustet-
tu Suomen armeija sai kipeästi tarvit-
semaansa materiaalista ja erityisesti 
koulutuksellista apua nykyaikaiselta 
armeijalta, joka samalla pelkällä 
olemassaololtaan suojeli nuorta val-
tiota.  Saksan armeija toimi suojana 
ja takuuna rajan takaista bolshevikki-
armeijaa vastaan, joka  suomalaisten 
punapakolaisten tuella toimi mm. 
Itä-Karjalan vapausliikettä vastaan. 

Sodan jälkiselvittelyt olivat ikäviä, 
erityisen tuhoisa oli vankileirikurjuus. 
Tästä ovat eräät tutkijat yrittäneet 
sepitellä kokonaista järjestelmällistä 
”kansanmurhaa”. Tämä on liioittelua, 
sillä niissä sekavissa oloissa tuskin 
oli mitään  mahdollisuutta  järjes-
telmällisyyteen tässä asiassa, tuskin 
haluakaan, koska toisaalta oli myös 
kova työvoimapula.  Suomen talous 
perustui pitkälti maatalouteen, jossa 
tarvittiin miesvoimaa. Toki varmasti 
ilmassa oli kostonhalua, mistä huo-
limatta laajat armahdukset ja va-
pauttamiset alkoivat valtionhoitaja 
P. E. Svinhufvudin määräyksestä jo 
loppukesällä.  

Kuka sitten väkivallanteot aloitti? 
Siihen on helppo vastata, kun tarkas-
telee vuoden 1917 tapahtumahistori-
aa, ennen muuta suurlakon aikaisia 
murhia, väkivallantekoja ja ryöstöjä. 
Punaiset valitsivat sen väkivallan 
”tason”, johon molemmin puolin 
rintamaa urauduttiin sodan aikana. 
Vallankumoukseen kuuluvat niin 
Suomessa kuin muuallakin luonnol-
lisina murhat ja väkivalta. Suomessa 
oltiin perustamassa ”proletariaatin 
diktatuuria”, johon minkäänlainen 
sovittelu ”porvarien ja kapitalistien” 
kanssa ei kuulu. Nämä luokat oli kit-
kettävä juurineen pois ja tuhottava.

* * *

Wiljo Tuompon suhtautuminen van-
gittuihin punaisiin oli humaani siitä 
huolimatta, että hän oli menettänyt 
keväällä 1918 äitinsä punakapinan 

seurauksena.  Ihmisläheisyys ilme-
nee autenttisesti heti sodan jälkeen 
1918 kirjoitetussa ”Suomen jääkärit 
II” teoksessa. Kostonhalua  Tuompon 
tekstissä  ei ole.  On ihme. ettei hänen 
tekstiinsä ole laajemmin esimerkiksi 
jääkäriliikkeen satavuotismuiston yh-
teydessä kiinnitetty huomiota.

Itsenäisyyden satavuotisjuhlissa 
loisti ennen muuta suomalaisen 
toimittajakunnan lähes täydellinen 
historiattomuus. Jatkuvasti vedettiin 
esille ”anteeksipyyntö”-vaatimus. 
Kuka pyytää ja keneltä? Ei ole enää 
pyytäjiä eikä pyydettäviä. Se aika on 
jo mennyt, mutta se aika käytettiin hy-

Wiljo Tuompo

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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väksi. Vain kymmenen vuotta sodan 
päättymisen jälkeen 1928 silloinen 
ratsuväenkenraali, valkoisten ylipääl-
likkö Mannerheim  antoi puheessaan  
julkisen tunnustuksen  punakaar-
teille ja –kaartilaisille urheudesta. 
Viimeistään talvisodan Summan ja 
Taipaleen taisteluhaudoissa  ja  Laa-
tokan pohjoispuolen mottitaisteluis-
sa rintamamiehet yhteisesti sopivat 
omat ja isiensä riidat.   Sen todistaa 
voimakkaan aseveliliikkeen synty, 
jossa merkittävällä tavalla toimi Wiljo 
Tuompo. Talvisodan tuloksena  lope-
tettiin juhlimasta Puolustusvoimien 
lippujuhlapäivää 16.5, jona päivänä 
1918 valkoiset joukot pitivät valtaus-
paraatin Helsingissä.  Uudeksi lippu-
juhlapäiväksi vakiintui 1942 alkaen 
4.6. eli Mannerheimin syntymäpäivä. 

Vuodesta 1940 alkaen  puolus-
tusvoimien edustajat ovat käyneet 
laskemassa kukat myös kaatuneitten 
punaisten hautamuistomerkille, ”va-
kaumuksensa puolesta” kaatuneille.  
Toukokuussa 1943 Mannerheim yh-
dessä kenraali Tuompon kanssa laski 
kukat Mikkelissä tälle muistomerkille. 

Vuonna 1968 professori, kansan-
edustaja L. A. Puntilan aloitteesta 
eduskunta päätti myöntää rintama-
mieseläkkeen myös elossa oleville 
entisille punakaartilaisille.  Samaten 
Puntilan aloitteesta  Suomen Akate-
mia perusti ”Punakaartiprojektin” , 
johon palkattiin eturivin tutkijoita. 
Tuloksena oli laaja sarja tutkimuksia, 
jotka kattoivat muun muassa puna-
kaartien synnyn, sodan ja kansanval-
tuuskunnan siviilihallinnon. 

Marski vastavierailulla Hitlerin luokse Saksaan kesäkuun  lopulla 1942. Kuvassa vasemmalta Marskin adjutantti majuri 
Grönvall, Marski, Hitler, jalkaväen kenraali ja Saksan Wehrmachtin edustaja ylipäällikön  luona  Waldemar Erfurth, kenraali-
luutnantti W.E. Tuompo ja kenraaliluutnantti Paavo Talvela, ylipäällikön edustaja Saksassa.

* * *

Wiljo Tuompo oli menestyneimpiä 
talvisodan yhtymän komentajia. Al-
kutilanne Pohjois-Suomen Ryhmän 
vastuualueella  näytti aivan toivot-
tomalta, mutta aina rauhallinen 
Tuompo ei menettänyt hermojaan.  
Maineenottajia voitoista kyllä oli, 
mutta sodan jälkeen kirjoittamissaan 
muistelmissa ”Sotilaan tilinpäätös” 
hän panee luottamuksensa siihen, 
että tulevat sotahistorioitsijat kertovat 
totuuden asioista.

 Näin voi sanoa tapahtuneen.

TEKSTI: Martti Turtola

Wiljo Tuompo

Jatkuu edelliseltä sivulta.
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Wiljo Tuompo

Veljeksiä jääkärietapilla ja sotilaina

Ote Martti Turtolan ja Mari Ahok
kaan kirjasta ”Talvisodan tuntematon 
sankari”. Ote on Mari Ahokkaan kir
joittamasta osiosta.

Tornion jääkärietapin kuriiritehtäviin 
Eebe osallistui Wiljon pyynnöstä. Ee-
ben tilanne ei ollut paras mahdolli-
nen vaativiin ja vaarallisiin tehtäviin, 
sillä hän oli perheellinen mies ja 
lisäksi hänen työpaikalleen Perä-Poh-
jolan kansanopistolle oli sijoitettuna 
venäläisiä sotilaita. Kansanopisto sai 
korvausta venäläisten majoittamisesta 
– enimmillään kansanopiston tiloissa 
asui 150 miestä. Rajavartiosotilaiden 
lisäksi Tornioon oli sijoitettuna santar-
meja, yhteensä noin 550 venäläistä. 
Rautatie-santarmiston päällikkönä 
toimi jääkäriliikettä erityisen voi-
makkaasti vastustanut ratsumestari 
Tšerkassinoff. Ensimmäisistä Saksaan 
lähteneistä jääkäreistä, pfadfindereis-
tä, valtaosa meni salateitse rajan yli 
Torniossa helmi-maaliskuussa 1915. 
W. E. Tuompo oli viimeisiä passin 
kanssa rajan yli päässeitä: 

Eräänä päivänä tammikuussa 1915 
sain yliopistossa opiskelevalta veljel-
täni [W. E. Tuompo] sähkösanoman: 
”Tulen teille, lämmitä sauna.” Vähän 
ihmettelin tätä sähkösanomaa, sillä 
veljeni oli hiljattain ollut luonani ja 
matkustanut sitten Helsinkiin. En 
tiennyt mitään syytä, miksi hän nyt 
taas tekee kalliin matkan Helsingistä 
Tornioon. Menin kuitenkin illalla ase-
malle vastaan ja aivan oikein veljeni 
erään tuttavan ylioppilaan [Heikki 
Kekoni] kanssa astui junasta. Menim-
me sitten kotiini, joka oli rajalla pari 
kilometriä asemalta. – – Levättyään 
päivän Torniossa he seuraavana ilta-
na matkustivat Karunkiin ja menivät 
sieltä passeilla rajan yli – – he olivat 
myös viimeisimpiä, jotka näin rehelli-
sesti kulkivat rajan yli. Tämän jälkeen 
täytyi turvautua salaiseen ylikulkuun. 

Tämä jääkärien salainen rajan-
ylitys muodostaakin sitten kolmen 
vuoden ajan yhden merkillisimpiä 

lehtiä rajaseudun historiassa. Siihen 
sisältyy seikkailuja, vaaroja, rohkeaa 
kekseliäisyyttä ja myöskin todellista 
urheutta. Jääkäriliike sai alusta alkaen 
puolelleen rajaseudun kansan suosion 
ja kannatuksen. Ilman sitä se ei olisi 
menestynytkään. Merkillisen uhrau-
tuvaisesti monet rajaseudun miehet 
ja naiset sitä avustivat. Julkisena sa-
laisuutena tiedettiin ne talot ja tiet, 
joiden kautta tie kävi Saksaan ja sieltä 
Suomeen. – – Innokkaimmat jääkä-
rien avustajat olivat aina ne, joiden 
omat lapset tai sukulaiset olivat siellä 
”alhaalla”. He tekivät aina voitavansa 
etappimatkoilla olevienkin avustami-
seksi, niin vaikeaa ja vaarallista kuin 
se usein olikin. – –

Melkein vastoin tahtoaan joutui 
moni henkilö, kuten tämän kirjoitta-
jakin, osallistumaan jääkäriliikkeeseen 
ja sen mukana moneen vaaraan ja 
seikkailuun. Kuten mainitsin, meni 
Saksaan myös veljeni, joka määrättiin 
keväällä 1915 etappimieheksi Haa-
parantaan. Hänen tehtävänsä siellä 
oli ottaa vastaan, varustaa passilla ja 
rahoittaa Suomesta saapuvat Saksaan 
menijät ja myös hoitaa postiyhteyttä 
salateitse Helsingin kanssa. Useita 
vakinaisia kuriireita matkusti Tornion 
ja Helsingin välillä joka viikko. Saattoi 

olla niinkin, että näiden juuri ollessa 
matkalla, tuli taas joku tärkeä asia, 
jolle piti hankkia viejä. Eräänä päi-
vänä sain sanan veljeltäni Ruotsista 
saapua kiireesti hänen luoksensa. 
Menin Haaparantaan, jossa hän vaati 
minua heti matkustamaan Helsinkiin 
viemään eräitä tärkeitä papereita. Kun 
hänen paperinsa olivat myös vaaral-
lisia en olisi perheellisenä miehenä 
ollut halukas lähtemään seikkailumat-
kalle. Veljeni kertoi kuinka kiireellisiä 
ja tärkeitä, mutta samalla vaarallisia 
nuo paperit olivat ja lopuksi minulla 
ei ollut muuta neuvoa kuin suostua 
matkaan. Paperit päätettiin piilottaa 
kenkiini. Sitävarten ostettiin Haapa-
rannasta uudet kengät, jonka kanta-
vuorinahan väliin paperit piiloitettiin 
ja sitten taas kantavuori ommeltiin 
kiinni. Sitten kengät jalkaan ja Suo-
meen. Rajan yli pääsin tavallisella 
taskujen tarkastuksella ja olin vielä 
yön kotona. Pikajuna lähti Torniosta 
aamulla kello 7. Hyvissä ajoin menin 
asemalle ja istuskelin junanlähtöä 
odotellen 2 lk:n vaunussa kun san-
tarmi tuli hakemaan minua tarkastet-
tavaksi. Minut vietiin sitten pieneen 
koppiin, jonne tuli myös 2 santarmia, 
jotka käskivät minua riisumaan vaat-
teet yltäni. Luonnollisesti täytyi minun 
totella. He ottivat takkini ja muut 
vaatteeni ja tarkistivat ne tulta vasten 
asettamalla voimakkaat sähkölamput 
vaatteiden alle. Näin melkeinpä jo-
kainen neliösentti vaatteistani tarkas-
tettiin. Minä istuin kylmästä hytisten 
alusvaatteisillani odottaen mitä tule-
man piti. Sitten riisumatta tarkastettiin 
alusvaatteeni ne tarkoin sivelemällä, 
jonka jälkeen sanottiin: riisukaa ken-
gät. Tottelin tietysti vastaan sanomatta 
ja riisuin ensiksi oikeanjalan kengän, 
jossa ei ollut mitään. Se tarkastettiin 
ja viskattiin permannolle. Yritin sitten 
riisua toista kenkääni, mutta nauha 
oli mennyt umpisolmuun enkä par-
haalla tahdollanikaan saanut sitä au-

Jatkuu seuraavalle sivulle.

Zugführer Tuompo Libaussa.
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ki. Tuolilla vieressä oli housuni, joista 
riippui puukko. Otin sen ja aioin juuri 
katkaista nauhan, kun santarmi sanoi: 
no soromnoo, ja niin sain taas pukea 
vaatteet ylleni. Elämäni ajan muistan 
tuon jännityksen, joka minut valtasi. 
Edellisenä päivän oli Kemissä vangittu 
kaksi henkilöä sekaantumisesta jää-
käriliikkeeseen ja huhu tiesi kertoa, 
että heidät oli Oulussa heti hirtetty. 
– – Myöhemmin ei enää käytettykään 
kirjoitettuja papereita vaan kauluksia, 
paidanedustoja, nenäliinoja ja pai-
toja, joihin asiat ja tiedonannot oli 
kirjoitettu näkymättömällä musteella.

Eebe osallistui myös jääkärietappien 
taloudelliseen tukemiseen, ja hänen 
lisäkseen kuriireina toimivat puoliso 
Ella sekä veljet Yrjö ja Sulo Eino. 
Eeben muistiin kirjoittamista kerto-
muksista saa hyvän käsityksen etap-
pityön vaarallisuudesta, mutta onni 
oli myötä salaisilla matkoilla. Salais-
ta postia kulki lähes päivittäin rajan 
yli molempiin suuntiin, mikä vaati 
useamman henkilön työpanoksen. 
Rajan vartiointi kiristyi syksyllä 1915, 
jolloin oli selvää, että venäläiset vi-
ranomaiset olivat perillä jääkäriliik-

keestä. Samalla etappityö vaikeutui 
merkittävästi. Eebe kirjoittaa Pohjolan 
Vartio -lehdessä kohtaamisestaan 
Venäjän konsulin Vorowskin kanssa: 
Kävelin eräänä päivänä 1917 vuo-
den alkupuolella Tornion aseman 
edustalla. Silloin eräs santarmi kutsui 

minut santarmikansliaan. Täällä vie-
tiin minut erääseen sivuhuoneeseen 
Vorowskin eteen, joka heti kysyi mi-
nulta: ”Tunnetteko jääkäriliikettä?” 
Vastasin myöntävästi. ”Tiedättekö 
mistä nämä maankavaltajat nyt kul-
kevat rajan yli?” ”En tiedä”, vastasin 
ja kestin hänen tuikean silmäyksensä, 
mutta samalla kyllä aika lailla häm-
mästyin, sillä saman päivän aamulla 
olin lähettänyt jääkärin (nyk. luutn. J. 
E. Sainion) rajan yli asuntoni kohdalta 
ja luulin hänen tietävän sen. Lopuksi 
kysyi Vorowski tunnenko Thompea 
Haaparannalta (Thompe oli veljeni, 
joka toimi etappiaseman hoitajana 
Haaparannalla). ”En tunne”, vastasin 
taas. Samalla tuli sisään pelastavana 
enkelinäni eräs korkea englantilainen 
Venäjälle matkalla oleva upseeri ja 
minä sain lähteä. Menin heti tämän 
jälkeen Ruotsiin ja palasin vasta sit-
ten, kun sain tietää ettei minua oltu 
enempää etsitty kuulusteltavaksi.

Ebenhard Tuompo oli aloitteenteki-
jänä suojeluskunnan perustamisessa 
Alatorniolle. Varsinaisesti toiminta 
alkoi useilla Perä-Pohjolan paikka-
kunnilla vasta Tornion ja Tervolan 
taistelujen jälkeen helmikuussa 1918.

Wiljo Tuompo

Wiljo Tuompo  yhteiskuvassa  
vanhempien veljiensä kanssa.

Uusia postikortteja

Postikortti sarja sisältää 5 korttia. 
Hinta 5 euroa / sarja

Postikortti
Hinta 1 euroa
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JP27:n Helsinki-Uusimaa -osasto sai                                                                    
syventävää tietoa jääkäriritareista

Heikki Lehtonen  piti kiinnostavan ja 
selkeän esitelmän kirjastaan Manner-
heim-ristin Jääkäriritarit JP27:n pe-
rinneyhdistyksen Helsinki-Uusimaa-
osastolle 16.11.2021.

Heikki Lehtonen on Mannerheim-
ristin ritarien säätiön hallintoneuvos-
ton jäsen. Hän on pitkään tutkinut 
ritareiden saavutuksia ja kohtaloita 
niin sodassa kuin rauhankin aikana. 
Lehtonen on mm. tehnyt kunniakäyn-
nin jokaisen 190 edesmenneen rita-
rin haudalle ja toimittanut käyntien 
pohjalta kirjan Mannerheim-ristin 
ritareiden hautamuistomerkit. Heikki 
Lehtonen on 73-vuotias lohjalainen 
metsänhoitaja, jonka kiinnostus ai-
heeseen on vienyt mennessään.

Mannerheim-ristin ritariksi saattoi 
esityksen pohjalta päätyä sotilasar-
vosta riippumatta. Myönnön päätti 
ylipäällikkö itse. Yhteisesti sovitut 
perustelut olivat:

Erinomaisen urheuden, taistellen 
saavutettujen erittäin tärkeiden tu-
losten tai erikoisen ansiokkaasti joh-
dettujen sotatoimien palkitsemiseksi 
voidaan Suomen puolustusvoimain 
sotilas hänen sotilasarvostaan riippu-
matta nimittää Vapaudenristin 1. tai 
2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi.

Asetuksen sisältö oli Mannerheimin 
mielen mukainen. Mannerheim-
ristiin liittyi kaksi hänelle tärkeätä 
erityispiirrettä, joita ei ollut Vapau-
denristin muilla kunniamerkeillä: 
kunniamerkin saaja nimitettiin ritarik-
si ja sotilasarvoltaan hän saattoi olla 
yhtä hyvin sotamies kuin kenraalikin. 
Samanlaista järjestelmää ei ollut mis-
sään muualla.

Vapaudenristin Mannerheim-risti 
täytti sen tehtävän, minkä ylipäällik-
kö oli alun perin halunnutkin. Se oli 

poikkeuksellisen arvokas ja näkyvä 
kiitos taistelukentällä osoitetusta roh-
keudesta ja neuvokkuudesta. 

Lehtosen Mannerheim-ristin jääkä-
riritarit -kirja kertoo 20:stä Saksassa 
vuosina 1915–1918 koulutetusta 
suomalaissotilaasta, jotka nimitettiin 
jatkosodan ja Lapin sodan ansioistaan 
Marskin ritareiksi. Lehtonen kirjoittaa 
pienestä ryhmästä ritareita, joilla on 
keskenään yhdistävä tekijä ja joiden 
elämästä ei ole aikaisemmin tehty yh-
tenäistä, omaa tarinaansa. Jokaisesta 
20 ritarista on uudessa kirjassa oma 
lukunsa. Teos kertoo mies mieheltä 
taustat, toiminnan ja sotilasarvon 
nousun sekä perusteet ritarin arvon 
myöntämiselle.

Kirjaan Lehtonen on koonnut tie-
tonsa pääosin Kansallisarkistosta ja 
kirjallisista lähteistä, joista tärkeim-
mäksi mainitaan Suomen jääkärien 
elämäkerrasto vuodelta 1975.

Helsinki-Uusimaa osaston pj. Pekka Sillanpää, kirjailija Heikki Lehtonen ja jää-
käriperinteen kävelevä tietoteos ja Parolen päätoimittaja Jukka Knuuti pääsivät 
yhteiseen kuvaan luennon päätteeksi. 

–  Yhteistä jääkäriritareille on, että 
kaikki olivat huippusotilaita, Lehto-
nen mainitsee. Ensimmäiset kolme 
Mannerheim-ristin ritaria olivat evers-
ti Ruben Lagus, kenraalimajuri Paavo 
Talvela ja eversti Erkki Raappana, 
kaikki jääkäreitä.

Lehtonen omistaa kirjansa 1. mar-
raskuuta 2020 kuolleelle viimeiselle 
Mannerheim-ristin ritarille Tuomas 
Gerdtille. Yli 250-sivuista, runsaasti 
kuvitettua Mannerheim-ristin jääkä-
riritarit -teosta on saatavilla hyvin 
varustetuista kirjakaupoista. Sitä voi 
tilata myös suoraan Heikki Lehtosel-
ta: 040 562 7607 tai heikki_lehto-
nen@hotmail.com. 

TEKSTI JA KUVAT: Helena Miettinen

Jääkäriritarit
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Jääkäriliikkeen naisten joukossa aatteen 
naisia tai salakuljettajia
FT Elina Virtasen uunituore teos Jää-
käriliikkeen naiset painottaa naisten 
toiminnan merkitystä jääkäriliikkeen 
aikana ja sen jälkeen. Virtasen teos 
kertoo naisten pitkästä tiestä yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen, sekä 
aktiivisuudesta ja roolista jääkäriliik-
keessä. Teos on ainutkertainen kuvaus 
erilaisista, rohkeista ja osaavista nai-
sista elämänsä pääroolissa. 

Jääkäriliikettä on perinteisesti 
tarkasteltu miesten sankarillisena 
kertomuksena, jossa naiset ovat jää-
neet sivuosaan. Virtasen teos nostaa 
ensimmäistä kertaa esiin naisten työn 
jääkärien hyväksi. Kirjassa kuvataan 
sairaanhoitajien työn lisäksi aatteen 
naisia, etappiteiden hoivaajanaisia, 
sisaria, salakuljettajia, ikävöiviä äitejä 
ja puolisoita. 

”Kuinka unohtumaton onkaan 
koko tuo aika, jonka saimme elää 
ja työskennellä Jääkärien puolesta 
ja heidän keskuudessaan”, muisteli 
vapaaherratar ja sairaanhoitaja Ruth 
Munck Lottien valkoisessa kirjassa.

Ruth Munckista väitöskirjan tehnyt 
Elina Virtanen innostui tutkimaan 
myös laajemmin naisten toiminnan 
merkitystä Jääkäriliikkeen aikana. 

”Aatteen paloa, sankarillista ihai-
lua, huolta pojista ja sulhasista, ikävää 
ja toivoa. Tätä kaikkea sisältyi niiden 
naisten muistoihin, jotka tavalla tai 
toisella osallistuivat jääkäriliikkeen 
toimintaan”, kertoo FT Elina Virtanen. 

Jääkäriliike käynnistyi vuonna 
1914 ylioppilasmiesten johdolla. 
Liikkeen tarkoituksena oli kehittää 
Suomeen sotilaskoulutusta ja irrottaa 
Suomi Venäjästä. Kyseessä oli aktivis-
tien aloite, joka johti myöhemmin 
Kuninkaallisen Preussin Jääkäripatal-
joona 27:n muodostumiseen.

Jääkäriliikkeessä toimineet naiset 
toimivat Virtasen mukaan liikkeen 
hyväksi monesta eri syystä. Taustalla 
saattoi olla heidän elämässään oleva 
mies, poika tai aviomies, joka oli mu-
kana liikkeessä. Osa naisista osallistui 
silkasta aatteen palosta. 

Sairaanhoitajina   tai                                                                                                           
etappitalojen emäntinä

Naiset toimivat esimerkiksi sairaan-
hoitajina, siskoina, jotka fyysisten 
sairauksien lisäksi hoivasivat henkistä 
puoltakin. Etappiteiden naiset auttoi-
vat jääkäreitä kotoa käsin. Matkoil-
laan jääkärit tarvitsivat turvallisen yö-

sijan ja vaatteita. Nuoret ylioppilas-
naiset tekivät monenlaisia avustus- ja 
hoivatöitä. Koska naiset eivät saaneet 
tarttua aseisiin, he osallistuivat asei-
den salakuljettamiseen sekä salaisten 
kirjeiden viemiseen. Naisten olikin 
helpompi toimia salakuljettajina, 
koska heitä harvoin epäiltiin. 

Elettiin sortovallan aikaa, ja naisten 
paikan ajateltiin olevan kotona. Itse-
näisempää roolia tavoittelevien tie 
oli haastava ja he joutuivat monesti 
törmäyskurssille miesten hallitseman 
yhteiskunnan kanssa. Vaikka Suomen 
naiset saivat ensimmäisenä Euroopas-
sa äänioikeuden, niin vielä esimerkik-
si 1900-luvulle saakka naisten täytyi 
anoa vapautusta sukupuolestaan 
päästäkseen akateemiselle uralle.

– Naisten roolia määrittelivät sen 
ajan normikäytänteet eli ajatus siitä, 
mitä naisen oli sopivaa tehdä, Virta-
nen kertoo. 

Tästä huolimatta näiden rohkeiden 
ja ehkä jopa vähän epäsovinnaisten 
naisten rooli oli Virtasen mukaan 
merkittävä jääkäriliikkeessä.

Keitä oli jääkäriliikkeessä                                                                                                
toimineet naiset?

Kirja kertoo monen merkittävän 
naisen tarinaa. Omat lukunsa ja kii-
toksensa saavat tietenkin sairaanhoi-
tajattaret Ruth Munck ja Saara Ram-
panen. Toinen vapaaherratar ja toinen 
itäsuomen kasvatti, joka kuitenkin oli 
jo päätynyt Saksaan sairaanhoitajaksi 
vuonna 1911. He kulkivat jääkärei-
den rinnalla miltei koko matkan.

Sen lisäksi lukunsa saavat aatteen 
naiset. Jääkäriliikkeen historia kiertyy 
myös naisten toimesta jälleen kerran 
Helsingin yliopistoon.

”Vaimojen ja äitien valppaudesta, 
urhoollisuudesta ja kestävyydestä 
riippuu näet suureksi osaksi miten 
miehet täyttävät isänmaallisen vel-
vollisuutensa”, kirjoitti Tekla Hultin 
vuonna 1936. 

Ruth Munk toimi paitsi 
jääkärien sairaanhoita-
jana Kuurinmaalla, oli  
myöhemmin tärkeä  
vaikuttaja jääkäriliik-
keessä.

Saara Rampanen oli toi-
nen jääkärien Schwes-
ter, sairaanhoitaja Kuu-
rinmaalla.

Tekla Hultin oli ideolo-
ginen vaikuttaja ja toimi 
aktivisti- ja jääkäriliikkei-
den puolesta.

Jääkäriliikkeen naiset



PAROLE  4 • 2021   33

Hultin oli rohkea naisasianainen, 
joka toteutti eturintamassa naisten 
vapautumista, työskenteli toimittaja-
na ja oli mukana järjestötoiminnassa. 
Hän väitteli ensimmäisenä naisena 
Suomessa filosofian tohtoriksi. 

Kun hän haki aktuaarin virkaa Ti-
lastollisessa päätoimistossa, hänen 
oli anottava vapautusta sukupuoles-
taan. Hultin oli perustamassa naiska-
gaalia vuonna 1902, jolloin joukko 
hänen ystäviään kokoontui hänen 
kotonaan, ja he päättivät auttaa le-
vittämään ja ylläpitämään vastarin-
tahenkeä kodeissa ja yhteiskunnassa. 

Hultin työskenteli myös aktivisti- 
ja jääkäriliikkeiden puolesta. Hän 
oli merkittävä ideologinen vaikuttaja. 
Hän myös mm. salakuljetti Vapaita 
lehtisiä Tukholmasta Suomeen.

Tukholmassa vaikutti eräs neiti 
Arwidsson, Die Dame tai ”Hän”, 
omalta nimeltään Alma Söderhjelm. 
Häntä jääkärit tulivat tapaamaan ai-
na Tukholmassa käydessään. Hänen 
käsien kauttaan kulki myös jääkärei-
den kirjeenvaihto. Eli jääkärit kirjoit-
tivat hänelle, ja hän postitti kirjeitä 
Ruotsista Suomeen. Ei kai nyt Alma-
neitiä sentään kukaan voisi epäillä? 
Myöhemmin Almasta tuli Suomen 
ensimmäisen naisprofessori Åbo 
Akademiin.

Ruth Munck oli suomalainen va-
paaherratar ja sairaanhoitaja, joka 
tunnetaan Jääkäripataljoona 27:n 
toisena suomalaisena sairaanhoitaja-
na, saksalaiseen tapaan Schwester eli 

sisar Ruthina. Munck sekä jääkäripa-
taljoonan toinen sairaanhoitaja Saara 
Rampanen on myös merkitty jääkä-
riluetteloon.

Munck saapui Berliiniin 6. tam-
mikuuta 1916 ja työskenteli en-
sin  Berliinin yliopiston kirurgisessa 
klinikassa. Hänen ensimmäinen Jää-
käripataljoona 27:ään liittyvä sijoi-
tuspaikkansa oli kenttäsairaala 55 Jel-
gavassa (Mitau), minne hän siirtyi 
lokakuussa 1916. Kesäkuussa 1917 
oli vuorossa kenttäsairaala 404 Tu-
kumsissa ja elokuussa samana vuon-
na sotilassairaala 124 Liepājassa. 

Vapaaherratar Munck oli taustansa 
ja asemansa mukaan myös vapaa ja 
sopiva seurustelemaan jääkäriliik-
keen johtohenkilöiden kanssa. Hän 
oli kantavia hahmoja myös Lotta 
Svärd -järjestössä. Myöhemmin hä-
nen kartanossaan pidettiin isänmaal-
lisia ja jääkärihenkisiä juhlia, jotka 
jatkuivat pitkälle hänen vanhuusvuo-
siin saakka.

Saara Rampanen oli itäsuomalai-
nen sairaanhoitaja suomalaisissa jää-
kärijoukoissa Saksassa. Hän osallistui 
Ruth Munckin ohella ensimmäiseen 
maailmansotaan Saksan armeijan 
riveissä yhdessä suomalaisen Jääkä-
ripataljoona 27:n kanssa. 

Rampanen matkusti Saksaan jo 
vuonna 1911. Vuonna 1916 Saksan 
sotaministeriö määräsi hänet pal-
velukseen Mitauhun sotilassairaala 
numero 55:een. Myöhemmin hän 
anoi uuteen toimeen 15. marraskuuta 
1916, jonka johdosta hänet siirrettiin 
kesäkuussa 1917 Libauhun. Libaussa 
hänet sijoitettiin sotilassairaala nu-
mero 124:ään, missä toimi malaria-
osastossa ja leikkaussalissa hoitaen 
suomalaisia Jääkäripataljoona 27:n 
jääkäreitä. 

Suomalaiset sairaanhoitajat kulki-
vat siis jääkäripataljoonan mukana. 
Myöhemmin sairaanhoitajien merki-
tys sairaalaan joutuneille jääkäreille 
on tunnustettu. Ajateltiin, että suo-
menkielisten sairaanhoitajien läsnä-
olo rauhoitti jääkäreiden mieltä ja toi 
turvallisuuden tunnetta. Nähtiin, että 
sairaanhoitajat olivat uhranneet yhtä 
paljon kuin miehet jääkäriaatteen 
vuoksi ja tämä yhdisti heitä.

Facta dictis meliora  -teot                                                                                                  
ovat parempia kuin sanat

Osa jääkäreistä pääsi liikkeen jälkeen 
heti takaisin kiinni elämäänsä, osa 
joutui taloudellisiin ja terveydellisiin 
ongelmiin. Jääkärikotisäätiö, johon 
kuului sekä miehiä että naisia, perusti 
Jääkärikodin, lepokodin jääkäreille. 
Myös Jääkärirouvain Yhdistys auttoi 
jääkäreitä sekä heidän perheitään. 

Naiset säilyttivät ja vaalivat muistoa 
jääkäreistä sekä jääkäriliikkeestä. He 
olivat mukana erilaisissa juhlissa ja 
tapaamisissa sekä matkoilla Saksassa 
ja Baltiassa. He kirjoittivat ja olivat 
aktiivisesti esillä.  Kirjassa kerrotaan 
monia kiinnostavia aikalaistarinoita, 
sekä ansiokkaasti jääkäriliikkeen yh-
teyksistä salaiseen Naiskagaali-, sekä 
Lotta Svärd- että Sotilaskoti- järjestöi-
hin. Kirjassa nostetaan esiin monta 
kiinnostavaa naiskohtaloa.

Aiheesta on Virtasen mukaan tehty 
vähän aikaisempaa tutkimusta. Kirja 
antaa perspektiiviä, selkeitä ja rohkei-
ta esimerkkejä sekä jääkäriliikkeestä 
innostuneille naisille, että miehille. 
Teos tosiaan kannattaa lukea ja siihen 
aika ajoin myös palata. 

 
TEKSTI: Helena Miettinen                                                                                       
Jääkärikommodori Väinö Miettisen 
pojan tytär, Helsinki-Uusimaa  
osaston johtokunnan ja JP27:n  
perinneyhdistyksen hallituksen  
jäsen elpavi@utu.fi

Tukholmassa asuneen Alma  
Söderhjelmin kautta kulki  
jääkäreiden kirjeenvaihto.

Jääkäriliikkeen naiset

Elina Virtanen: Jääkäriliikkeen  
naiset. Vastapaino 2021.  
302 sivua
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Väärennettyjä jääkäriristejä kaupataan
Markkinoilla liikkuu erittäin taitavasti 
painevaluina tehtyjä jääkärimerkkejä. 
Viime kuukausina merkkejä on liik-
kunut huolestuttavan paljon. Merkin 
tunnistaa mutterista, valujäljistä sekä 
identtisesti asemoituneista leimoista.

Kopion koko on hieman pienempi 
kuin aidon koko johtuen valuteknii-
kasta. Lopullinen tuotoshan pienenee 
aina muutaman prosentin mallina 
olleesta alkuperäisestä merkistä. Ko-
pion koko on 36,7 mm, kun aidon 
Jääkärimerkin koko on 37,7.

Väärennettyjä jääkäriristejä

Kopiossa on käytetty ”kylmäema-
lia” eli ei siis oikeaa sulatettua lasi-
emalia. Keinoemalin tunnistaa siitä, 
että siihen voi neulalla tehdä jäljen, 
toisin kuin oikeaan lasiemaliin.

Kultaiset numerot ovat aidoissa 
merkeissä terästyökalulla prässää-
mällä tehdyt, joten pohjakuviointina 
olevat havut kiiltävät paremmin kuin 
kopion valuina toteutetut numerot.

 Lisäksi numeroiden niittaukset 
ovat eri kohdalla kuin aidoissa. 

Kopio on hyvin tehty ja vaatii erit-
täin tarkan silmän, jotta sen huomaa 
kopioksi eikä alkuperäiseksi Jääkäri-
merkiksi.

 Asiaa saa ja kuuluu levittää. Kaikki 
havainnot ja näkemykset ovat terve-
tulleita.

Tässä vielä linkki ko. sivul-
le https:/ /www.facebook.com/
groups/519467088138407/

TEKSTI: Roy Mattson
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Jääkärikapteeni nukentekijänä
Alex Richard Rounemaa, ent. Frohne, 
syntyi insinööriperheeseen Hallessa 
Saksassa 25.6.1898. Hän oli niitä 
saksalaisia, jotka komennettiin Lock-
stedtin leirillä suomalaisen harjoi-
tusjoukon neljänteen komppaniaan 
3.2.1916. Rounemaa osallistui suo-
malaisten kanssa Misse-joen, Riian-
lahden ja Aa-joen taisteluihin.

Aliupseeriksi ylennettynä hän tuli 
Suomeen jääkärien pääjoukon muka-
na 25.2.1918. Vapaussodassa Roune-
maa toimi joukkueen varajohtajana 
Tampereen ja Viipurin taisteluissa.

Alex sai Suomen kansalaisuuden 
1919 ja suomensi 1936 sukunimensä 
Rounemaaksi. Rounemaa otti eron 
armeijasta 1918 ja lähti Viron vapaus-
sotaan. Siellä hän toimi komppanian 
päällikkönä Pohjain Poikien I ja II 
rykmentissä.

1920- luvulla Rounemaa oli mu-
kana suojeluskuntatoiminnassa Rau-
man, Elimäen, Kärkölan ja Turun 
suojeluskunnissa. Suoritettuaan 
veturinkuljettajatutkinnon hän työs-
kenteli rautateillä pääasiassa Turussa. 
Talvisotaan Rounemaa osallistui pa-
taljoonankomentajana ja rykmentin 
huoltopäällikkönä. Jatkosodassa hän 
palveli komppanianpäällikkönä ja 
komendanttina.

Rounemaa suoritti Turun Käsityö-
teollisuusyhdistyksen mestestari-
näytteen 1948 ja sai mestarikirjan 
luonnenukkemestarina. Rounemaa 
valmisti useita jääkäri- ja sotilasai-
heisia nukkeja ja sen ohella toimi eri 
teollisuuslaitoksissa saksan- ja ruot-
sinkielen tulkkina. Alex Rounemaa 
kuoli 7.7.1959 ja hänet on haudattu 
Turun hautausmaan vanhaan osaan.

Rounemaan valmistamat jääkäri-
nuket ovat noin 30 cm korkeita ja 
erittäin yksityiskohtaisia. Jääkärinu-
ken olkapolettiin merkittävän nume-
ron 27 väri valittiin ilmeisesti nuken 
tilaajan toivomuksesta sen mukaan, 
missä aselajissa kyseinen jääkäri oli 
Saksassa palvellut. Isäni Aku Vuontela 

Vuontelan jääkäri-
nukke edestä ja  
takaa. Yksityiskoh-
tien runsautta.  
Kenttälapio vyöllä, 
pakkauksen päällä 
pakki ja kenttäpullo.

oli ratsujääkäri (Abteilung Jäger zu 
Pferde) ja hänen olkapolettinsa väri 
oli ratsuväen perinteiden mukaisesti 
keltainen.

Turun seudulta tiedän ainakin, 
että Kullervo Hantulalla on isänsä 

Katajanokan  
Kasinolla on  
mahtava kokoelma 
Rounemaan sotilas-
nukkeja. Kuva Jukka 
Knuuti.

hankkima Rounemaan valmistama 
jääkärinukke.

TEKSTI: Kyösti Vuontela

Nukentekijä
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Maxim-konekivääri sylki tappavaa tulta Afrikan 
siirtomaasodista Tuntemattoman Karjalan 
korpiin

Sir Hiram Maxim kehitti 1800-lu-
vun lopussa konekiväärin, joka oli 
käytössä 1800-luvulta aina kylmän 
sodan loppuun asti ja jota kopioitiin 
monissa maissa. Ikoninen Maxim-
konekivääri tunnetaan maailmalla 
roolistaan ensimmäisessä maailman-
sodassa mekaanisena kuolemanko-
neena. Suomessa se tunnetaan par-
haiten Tuntemattomasta sotilaasta. 
Väinö Linnan romaanissa koneki-
väärikomppania kantaa nimenomaan 
Maximeita jatkosodassa.

Aseen historia on kuitenkin pal-
jon monimutkaisempi ja pidempi. 
1880-luvun alussa amerikkalainen 
Hiram Maxim kehitteli Isossa-Bri-
tanniassa konekiväärin, jota käytet-
tiin muun muassa siirtomaissa pai-
kallisväestöä vastaan. Tämä ase oli 
nimenomaan Maxim-konekivääri. 
Ensimmäisessä maailmansodassa 
konekiväärit, erityisesti Maxim, to-
distivat konetuliaseiden toimivuuden 
kauhistuttavalla tehokkuudella. Perin-
teiset armeijat taistelivat vielä suurissa 
ja tiheissä muodoissa marssien tai 
juosten suoraan kohti vihollista. Täl-
laisia vihollisaaltoja vastaan Maxim 
oli täydellinen aallonmurtaja.

– Maxim-konekivääri sai alun pe-
rin britti-identiteetin, mutta siitä tuli 
myöhemmin myös konetappamisen 
symboli,  Maanpuolustuskorkeakou-
lun sotahistorian professori eversti 
evp. Petteri Jouko kuvailee.

Vyösyöttöinen ja vesijäähdyttei-
nen konekivääri kykeni niittämään 
taistelijoita avoimella kentällä lähes 
esteettä, sillä se sylki lyijyä 600 pat-
ruunaa minuutissa. Vesijäähdytteisyy-
dellä tarkoitetaan mekanismia, joka 
jäähdyttää sarjatulesta kuumenevaa 
aseen piippua, jotta se ei väänny tai 
sula äärimmäisessä kuumuudessa.

Käytännössä tämä tarkoitti aseen 
piipun ympärille vesisäiliön kiinnittä-
mistä ja vesikanistereiden kantamista 
mukana taisteluissa. Kylmää vettä 
pumpataan piippua ympäröivään 
säiliöön samaa tahtia kuin siellä jo 
valmiiksi oleva vesi kiehuu pois pii-
pun kuumuuden takia. Aseen muka-
na kannettiin siis erillisiä vesisäiliöitä, 
joista vettä tuotiin letkulla piipun 
sylinterimäiseen säiliöön. Hätäti-
lanteessa talvella aseen vesisäiliöön 
laitettiin lunta.

Tehokas ase oli turhan painava

Asejärjestelmän innovaatioiden takia 
sillä pystyi käytännössä ampumaan 
loputtomiin, mikäli patruunoita ja 
vettä riitti. Sen heikkoudeksi osoit-
tautui kuitenkin paino. Jokaisella 
Maxim-konekiväärillä pitää olla 
jonkinlainen lavetti, jotta sitä pystyi 
käyttämään taistelussa tehokkaasti 
ja turvallisesti. Tällaista lavettia ja 
ampumatarvikkeita varten tarvittiin 
käytännössä kokonainen ryhmä.

Teoreettisesti loputon tulivoima oli 
niin houkutteleva ajatus 1800-luvun 
lopussa ja 1900-luvun alussa, että 
Maxim-konekiväärit levisivät käy-
tännössä kaikkialle. Niitä myytiin 
lisenssillä, jotta ostajamaat pystyi-

vät muokkaamaan aseita sopimaan 
omiin tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa. 
Ostajien listaan kuuluivat muun mu-
assa Itävalta, Saksa, Iso-Britannia, 
Venäjä ja Italia.

Lisenssien avulla maailmalle Ma-
xim-konekiväärien valmistajia oli pal-
jon, esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
konekiväärejä tuotti Vickers, Saksassa 
Maxim ja Venäjällä Pulyemont. Suo-
meen Maximeita saapui sisällissodan 
aikana sekä Venäjältä punaisille, että 
valkoisille Saksasta. Lisenssillä tuote-
tuissa aseissa ei ole mekaanisesti ero-
ja, mutta kaliiperissa, patruunakoos-
sa, piipun ja vesisäiliöiden koossa 
ja muodoissa oli huomattavia eroja. 
Jokaisella valtiolla oli oma visionsa 
siitä, millaiseen tarkoitukseen ase 
sopi parhaiten.

Maailmalla aseita käytettiin käy-
tännössä kaikissa sodissa, joissa oli 
eurooppalainen valtio tai sellaisen 
siirtomaa osallisena. Toisin sanoen 
asejärjestelmä oli kaikkialla. Vaikka 
Maxim kehitettiin alun perin jalka-
väkeä vastaan käytettäväksi aseeksi, 
sitä sovellettiin tilanteen mukaan. 
Maximeita käytettiin paitsi jalkavä-
en hyökkäyksessä ja puolustuksessa 
myös linnoitteiden vahvistamiseen ja 
jopa ilmatorjuntaan. 

Urkupyssy oli neljä yhteen 
kytkettyä Maximia                                                                                                         

Suuren tulinopeutensa ansiosta ase 
soveltui ilmatorjuntakonekivääriksi. 
Hyvä esimerkki tästä on neuvostoar-
meijaan käyttämäiin ns. ”urkupyssy”, 
joka koostuu neljästä Maximista, jot-
ka on koottu yhden jalustan päälle. 
Kaikkien koneistot kytkettiin yksiin 
liipaisimiin, joten urkupyssyllä oli ta-
valliseen Maximiin nähden nelinker-
tainen tulivoima. Maximeita asetettiin 

Ikoninen kuva talvisodasta.  Suoma-
lainen konekivääri miehistöineen.

Maxim-konekivääri
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Maxim-konekivääri esiintyy  
myös  elokuva-tuntemattoman 
julisteessa.

Suomalainen  
konekivääri m32–33

Kaliberi: 7.62x53R

Pituus: 1180 mm

Konekiväärin paino:  
– Varsinaisen paino noin 24 kg 
– Jalustan paino: 30 kg

Patruunavyö: metallinen,  
200 patruunaa

Tulinopeus: 850/600

Tuntemattoman sotilaan loppupäässä on tilanne, jossa Koskelan johtama 
konekiväärikomppania oli perääntymässä korpien kautta. Tulee tilanne, 
jossa kantajia ei enää riitä sekä konekivääreille, että haavoittuneille. 

Koskela komensi: Miehistöt kantavat haavoittuneita. Konekiväärit upote-
taan lampeen. Vain yksi jätetään. Muistoksi.

Tuntui omituiselta panna lampeen aseet, joita oli raahattu koko sodan 
ajan monesti viimeiset voimanrippeet ponnistaen.

– Upotetaanko?

Koskela sieppasi lähimmältä mieheltä konekiväärin.

– Upotetaan. Kas noin se käy. Ei minulla ole aikaa leikkipuheisiin.

Vesi muljahti ja sinne meni. Koskelan ärtymys oli yhtä outoa kuin kone-
kiväärien upottaminen, mutta nyt  se alkoi kuitenkin ilman epäröintiä.

– Morjens, letkapyssy

– Terve menoo, saatanan vasikka

– Et kalva miun olkapäätä ennää

Urkupyssy. Tällaisia neuvostoarmeijal-
ta sotasaaliina saatuja neljän samaan 
lavettiin kytkettyjä konekiväärejä kut-
suttiin urkupyssyiksi. Niitä oli määrä 
käyttää ilmatorjuntaan.

myös ajoneuvoihin, lentokoneisiin ja 
kiinteisiin tuliasemiin.

Vaikka Maximilla riitti meriittejä, 
se osoittautui epäkäytännölliseksi 
liikkuvassa sodankäynnissä. Kone-
kivääriryhmän hitaus, rynnäkköki-
väärien keksiminen ja kevyempien 
konekiväärien yleistyminen kaikki 
vaikuttivat Maximista luopumiseen. 
Yksittäiset kevyitä konekiväärejä 
kantavat taistelijat korvasivat kone-
kivääriryhmät.

Tästä huolimatta Maximeista ei luo-
vuttu kokonaan ennen kylmän sodan 
päättymistä. Vielä 1990-luvulla Ma-
ximeita valmistauduttiin käyttämään 
muun muassa rannikkolinnakkeilla.

Maxim-konekivääri sai alun perin 
britti-identiteetin, mutta siitä tuli 
myöhemmin myös konetappamisen 
symboli.

TEKSTI: Ture Laiti

Julkaistu aiemmin Ruotuväki-lehdessä

Maxim-konekivääri
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Latvian jääkärihaudat facebookissa

Nämä kolme kuvaa on poimittu vii-
me syksynä Sotahistorian harrastajien 
facebook-sivulta, minne Latviassa 
asuva ystäväni Jukka Rislakki oli ne 
postannut seuraavan tekstin kera: 
Jelgavan alueen metsässä hiekkatien 
varrella on melko hoitamattomalta 
vaikuttava veljeshauta, jossa lepää 
1916 kaatunut jääkäri Matti Nykänen 
saksalaisten joukossa. Noin 10 kilo-
metriä tätä hiekkatietä länteen Olai-
nessa, Jelgavan valtatien tuntumassa 
on toinen hautuumaa, johon on 
haudattu kolme suomalaista jääkäriä.

Siirsin Rislakin postaamat  kuvat 
JP27:n perinneyhdistyksen sivul-
le, minne alkoi tulla kommentteja. 
Jaakko Kauppila kommentoi Rislakin 
tekstiä: Kävin paikoilla tasan viikko 
sitten 30.8. Ristejä noin 35. En huo-
mannut valitettavasti tätä numero 9. 
Nurmikko leikattu, mutta muuten 
aika unohtuneen oloinen paikka.

Ja Kauppila kirjoitti toisenkin kom-
mentin: Hyytisen, Kronqvistin ja Pah-
kajärven hautakivillä kävin samalla 
matkalla viikko sitten. Äitini eno 
Jaakko Malkamäki haavoittui partio-
kahakassa noilla main 24.7.1916.

Kivi on Galinosin kylän pohjois-
puolella noin parisataa metriä kylän 
rajasta metsään. Ensin on saksalaisten 
hautakivi ja sen jälkeen 50 merin 
päässä suomalaisten. Kuvassa saksa-
laisten kivi ja taustalla suomalainen.

Hautakiven ympärille on aikoinaan 
istutettu neljä kuusta neliön muotoon. 
Kuusista kaksi on vielä  jykevästi 
pystyssä.

Sitten tuli Marita Mattilan kom-
mentti: Hyytiäisen, Kronqvistin ja 
Pahkajärven hautakivi on Gallingan 
metsähautausmaalla. Järviseutu-
seuran, JP27n EP:n osasto ja Suomen 
Jääkärimuseon ystävät  ovat yhteisellä 
hankkeella kunnostamassa  Gallingan 
hautausmaata, Asiassa on oltu yhte-
ydessä Latvian viranomaisiin, mutta 
käytännön toimissa ei ole voitu edetä, 
koska korona on rajoittanut matkus-
tamista. Ajatuksena on kuitenkin, 
että alue voitaisiin vihkiä uudelleen 
vuonna 2025. Järviseutuseuran pu-
heenjohtaja Mauri Jokela ja JP27:n  
EP:n osaston puheenjohtaja Juhani 
Passi voivat kertoa asiasta lisää.

Aki Pulli kirjoittaa samoista kuvista 
Sotahistorian harrastajien sivulla: Po-
jat kaatuivat sinä aikana kun jääkärit 
olivat sijoitettuna Misse-joen (lätiksi 
Misa) rintamaosalle, joka oli Köni-
glich Preussisches Jägerbataillon Nr 
27:n  ensimmäisen rintamavastuun 
paikka ”Kuurinmaan” rintamalla. 
Kuurinmaan lainausmerkeissä, koska 
vaikka alue kuului Kuurinmaan hert-
tuakuntaan, on se osa Semgallain eli 
Zemgalen historiallista maakuntaa.

Jos jotakuta kiinnostaa miltä jää-
kärien asemat ensimmäisen maail-

mansodan aikana näyttivät, on (ei 
kovin kaukana tästä paikasta)  Latvian 
soramuseon filiaali, vuoden 1916 
joulutaistelun eli Aa-joen taistelun 
(Lielupa on saksaksi Semgallen -Aa) 
maisemissa. Osoitetta en kirjoita, 
mutta se löytyy googlaamalla Zie-
maassvvetku Kauju muzejs.

Latvian jääkärihaudat
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Uudenmaan jääkäripataljoona vaalii  
jääkäreiden perintöä

Jääkäripataljoona 27.n perinteiden 
vaaliminen Puolustusvoimissa ulot-
tuu itsenäisyytemme alkuun asti, 
jolloin ensimmäiset perinnejoukko-
osastot olivat vapaussodan aikana 
perustetut kuusi jääkärirykmenttiä, 
ratsujääkärirykmentti ja jääkärity-
kistö sekä myöhemmin perustettu 
Jääkäriprikaati.  Vapaussodan jäl-
keen vuonna 1921 perustettiin neljä 
polkupyöräpataljoonaa, joista yksi 
oli Polkupyöräpataljoona 2. Vuonna 
1936 polkupyöräpataljoonat nimet-
tiin jääkäripataljooniksi vapaussodan 
jääkärijoukkojen muistoksi.

Jääkäripataljoona 2 on yksi sodis-
samme taistelleista neljästä jääkä-
ripataljoonasta. Sotien jälkeen siir-
ryttiin rauhan-ajan kokoonpanoon 
ja nimi- ja organisaatiomuutosten 
myötä Jääkäripataljoona 2:sta muo-
dostettiin Uudenmaan Jääkäripatal-
joona 1.1.1957. Maakunnallisuuden 
haluttiin tuolloin näkyvän joukko-
osastojen nimissä.

Itsenäisenä joukko-osastona toimi-
nut Uudenmaan Jääkäripataljoona 
liitettiin 1.1.1996 Kaartin Jääkä-
rirykmenttiin, jossa se toimii tänä 
päivänä yhtenä Rykmentin kolmesta 
joukko-yksiköstä. Pataljoona vaalii 
Jääkäripataljoona 27:n perinteitä, sen 
perinnemarssina on Jääkärimarssi ja 
lippuna vuosina 1921 - 1936 toimi-
neen Polkupyöräpataljoona 2:n lippu. 
Vuosipäiväänsä pataljoona viettää 
vuonna 1555 käydyn Joutselän taiste-
lun vuosipäivän muistoksi vuosittain 
11.3. Joutselän ristin oli myös patal-
joonan joukko-osastoristi - nykyisin 
perinneristi.

Eversti Pertti Suomisen päätoi-
mittama Uudenmaan Jääkäripatal-
joonan 100 -vuotishistoriikki kuvaa 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan ja 
sen perinneyksiköiden vaiheita  vuo-
desta 1921 aina vuoteen 2021. Kirjan 
antaa lukijalleen hyvän käsityksen 
siitä taipaleesta, jonka nykyinen Uu-
denmaan Jääkäripataljoona on kul-

kenut aina vapaussodan jälkeisestä 
ajasta itsenäisyytemme alkutaipaleen 
valmiuden rakentamiseen talvi- ja 
jatkosotaa varten, taistelut talvi- ja 
jatko- ja Lapin sodissa sekä sen jäl-
keisen kehitystyön aina nykypäivä-
än saakka. Polkupyöräpataljoonan 
siirtyminen panssaroituihin ajoneu-
voihin ja taistelutavan muuttaminen 
metsämaastosta kaupunkitaisteluun 
ovat olleet pitkän, mutta loogisen 
kehityskulun tulosta. Erilaiset orga-
nisaatiomuutokset kuvataan kirjassa 
hyvin perusteluineen.

Kirjan asiasisällön painopiste on 
sotia lukuun ottamatta pataljoonan 
koulutuksessa ja valmiudessa. Ne-
hän ovat tänä päivänäkin joukko-
osastojen painopistealueita. Jääkäri-
pataljoona 2:n sotien eri vaiheet on 
kuvattu selkeästi.

Uudenmaan Jääkäripataljoona on 
toiminut pääkaupunkiseudun ku-
peessa Santahaminassa jatkosodan 
jälkeisestä ajasta lähtien. Kirjassa 
kuvataan hyvin pääkaupunkiseudun 
erityispiirteiden vaikutusta joukkoyk-
sikön toimintaan - koulutuksen ohella 
erilaisia vierailu ja tapahtumia riittää. 
Myös ulospäin näkyvää ja mediaa 
kiinnostava urheilujoukkojen toi-

minta tuodaan esille hyvin 1960–70 
-luvuilla.

Kirjassa kuvataan myös hyvin 
sotaveteraanien osallistumista ja 
huomioon ottamista pataljoonan toi-
mintaan. Veteraanisukupolven vaiku-
tus Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
killan perustamisessa ja toiminnassa 
saa ansaitsemansa huomion. Mieles-
täni on hienoa, että kirjassa tuodaan 
esille juuri veteraanisukupolven mu-
kanaolo, heidän kiinnostuksensa ja 
vaikutuksensa Uudenmaan Jääkäri-
pataljoonan toimintaan.

Jokaisen varusmieskoulutusta an-
tavalla joukolla on merkittäviä tuki-
joita. Historiikissa tuodaan kattavasti 
esille myös killan, varusmiestoimi-
kunnan, sotilaskotitoiminnan sekä nyt 
jo lakkautetun Uudenmaan Jääkäri 
-lehden toiminta. Ehkäpä entisten va-
rusmiesten ”sisältäpäin” tulleet muis-
tot oli voinut antaa lisäväriä kirjalle?

Kirjan alussa on Jääkärien marssin 
sanat. Se kannustaakin jääkäriperin-
teen vaalijaa lukemaan teoksen ja 
etsimään myös jääkäriperinteiden 
esiin tuomista. Olen tyytyväinen 
siihen, että jääkäriupseerien rooli 
tuodaan pataljoonan johtotehtävissä 
alkutaipaleella ja sotien aikana esil-
le. Kirjassa on ikimuistoinen valo-
kuva Kruunuhaan Jääkärikansliasta 
vuodelta 1992, jolloin pataljoonan 
johto huomioi viimeistä jääkäriä, 
Väinö Valvetta killan Jääkärisäätiölle 
myöntämällä ansiomitalilla.

Mielestäni Pertti Suomisen pää-
toimittama historiikki kuvastaa sitä 
jääkäriperinteiden vaalivan joukon 
vastuuntuntoa, isänmaan rakkautta 
ja ennakkoluulotonta toimintaa, jota 
jääkärit osoittivat aina siitä asti, kun 
lähtivät hakemaan koulutusta Saksas-
ta vuonna 1915.

Suosittelen kaikille jääkäriperin-
teen vaalijoille ”Jääkäreistä Kaupun-
kijääkäreiksi” kirjan lukemista!

TEKSTI: Pertti Laatikainen

Pertti Suominen: Jääkäreistä  
kaupunkijääkäreiksi. Uudenmaan  
jääkäripataljoona 1921–2021.  
Uudenmaan jääkäripataljoonan  
säätiö 2021.  448 sivua.

Kirjallisuutta
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Jääkäreitä ja latutarhoja – lappilaista jääkärihistoriaa

Lapin osaston puheenjohtajana olen 
tallentanut lappilaista jääkärihistoriaa 
kirjassani ”Jääkäreitä ja latutarhoja”.

Kirja avaa tarinoiden kautta ny-
kyisen Lapin alueella syntyneiden 
jääkäreiden (105) taivalta kotikon-
nuilta Saksaan ja paluun jälkeisiä 
sotakokemuksia. 

Innoittajina kirjan kirjoittamiseen 
ovat toimineet jääkäriasiantuntija, 
tohtori Juhani Lassila ja Jääkärisääti-
ön puheenjohtaja Pertti Laatikainen. 
Lupasin joskus silloiselle perinneyh-
distyksen puheenjohtaja Pertille, että 
vielä se kirja tulee. Kannan siitä itse 
täyden poliittisen ja taloudellisen 
vastuun. 

Monilla muilla osastoilla oli jo oma 
historiikkinsa, joten päätin yhdistää 
kirjaani lappilaiset jääkäritarinat ja 
nykyisessä Lapin maakunnassa toimi-
vien osastojen historian. Yhdistyksen 
50-vuotishistoriikistä ei vielä silloin 
ollut puhetta, mutta tämä teos auttaa 
senkin kirjoittamista – ainakin kahden 
osaston osalta.

Värväystä ja etappiteitä – 
matkaan sontaluukun kautta

Värväyksen tuli tapahtua erityisen sa-
lassa.  Siitä ei pitänyt julkisesti puhua 
edes parhaiden kavereiden kanssa, 
koska rahan tai aatteen vuoksi kä-
räyttäjiä löytyi.

Kirja kertoo, miten jääkäriksi pää-
dyttiin jopa sontaluukun kautta. Miksi 
ja miten?

Ihmettelin monta kertaa arkistoja 
selaillessani, mikä saa Mellajärven 
maisemissa poromiehen vapaaeh-
toisesti piilottamaan, ruokkimaan ja 
huoltamaan jääkäreitä ankarien ran-
gaistusten uhkaamana. Ja vielä saman 
miehen hiihtämään latutarhoja venä-
läisten santarmien harhauttamiseksi. 
Miksi hartsitehtaan johtaja maksaa 
palkkaa luotetuimmille työntekijöil-
leen jääkärien opastuksesta asettaen 
uransa ja jopa henkensä vaakalau-
dalle. Johtaja laittaa jopa ilmoituk-

sia lehteen, että miehiä (jääkäreitä) 
tarvitaan. 

Miten neljä värväriä päätyvät jou-
lun viettoon Perunkajärven metsiin 
Nookajoen rannalle. Keitä he olivat? 
Mitä tekemistä on posiolaisella ohra-
leivällä jääkärin tiellä?

Miksi Ylitornion etappitien varrella 
soitetaan lehmänkelloja, kun naapurit 
ajavat ohi?

Jos jääkärit olivat rohkeita, olivat 
sitä myös heitä auttaneet paikalliset 
asukkaat. Lapin kautta kulki suurin 
osa jääkäreistä paikallisten pyyteet-
tömän tuen ansiosta. 

Koulutusta ja sotakokemusta

Jääkärien koulutukseen ja itärinta-
man tapahtumiin on otettu mukaan 

tunnettujen lappilaisten jääkärien 
kertomusten mukaisesti muutamia 
kokemuksia ja kommelluksia.

Monet lappilaiset päätyivät kou-
lutukseen pioneerikomppaniaan 
metsätyömiestaitojen ansiosta. Sak-
san kielen taitamattomuus ja tottu-
mattomuus preussilaiseen kuriin ja 
järjestykseen aiheuttivat maaseudun 
pojille koti-ikävän rinnalla haasteita. 

Saksan puolesta taistelua Venäjää 
vastaan ei niinkään koettu hyvänä 
koulutuksena, vaan enemmän jääkä-
rit ihmettelivät - miksi. Kun alun perin 
piti kuitenkin lähteä kouluttautumaan 
taisteluun Suomen itsenäisyyden 
puolesta – ei Saksan puolesta. No, 
vihollinen oli sama, joten motivaatio 
säilyi jollakin tasolla aikansa itärinta-
mallakin.

Jääkärikoulutuksesta 1. maailman-
sodan itärintaman sotakokemuksi-
neen oli eittämättä hyötyä kaikissa so-
dissamme - Vapaussodassa johtajina 
ja avaintaistelijoina, Talvi-, Jatko- ja 
Lapin sodissa johtajina sekä asevoi-
miemme kehittäjinä. Keitä lappilaisia 
oli mukana ja mitä he tekivät?

Hartsitehtaan rekrytointi-ilmoitus 
Pohjolan Sanomissa. Aika ovelaa!

Parolen päätoimittaja ja kirjailijanalku JP27:n syyskokouksessa 2021 – hymypoi-
kia. Jotain on kirjoitettu.

Lappilaista jääkärihistoriaa
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Värväystehtävissa olleet jääkärit                                                                                                                       
viettivät joulun Nookan kämpässä

Nookan jääkärikämpän laatta. 
Ei ollut turhia värväreitä laitet-
tu liikkeelle.

Nookan jääkärikämppä. Siellä 
neljä värväriä vietti jouluaan.

Perinnetyö

Kirja antaa yleiskuvan nykyisestä 
perinnetyöstä valtakunnallisesti ja eri-
tyisesti Lapissa. Lapin ja Länsi-Pohjan 
historian parhaat palat on sisällytetty 
kirjaan osastojen hyvällä yhteistyöl-
lä. Jääkäriprikaatin ja samalla JP27:n 
perinteitä vaalivaa Jääkäriprikaatin 
kiltaa ei ole unohdettu. 

Jääkäriprikaatin osana Lapin jääkä
ripataljoona vie eteenpäin jääkärien 
perintöä eri tavoin – muun muassa 
Jääkärinmarssin muodossa. Lapin 
osasto palkitsee vuosittain jääkäri-
henkisiä varusmiehiä sekä parhaita 
marssijoita (yli 100 km/vrk), joita 
kutsutaan Jääkärimestareiksi. Jääkäri
henki elää.

Kirjaan on sisällytetty lappilaiset 
jääkärimuistomerkit ja jääkärihaudat. 
Jääkärihaudoista onnistuttiin kaksi 
pelastamaan uusiokäytöltä kirjaa 
varten tehtyjen tutkimusten myötä.  
Mitä siis tapahtui?

Mitä ajatuksia heräsi taiteilijoilla 
monumenttien suunnitteluvaiheessa?

Miten pääset kirjaan käsiksi?

Kirja julkaistaan joulukuussa ja tulee 
myyntiin ainakin seuraaviin paik-
koihin:

Jääkärikanslia 
kanslia@jp27.fi

Lapin osasto 
markku.aherto@pp.inet.fi

LänsiPohjan osasto 
ristok.esko@gmail.com 

JPR:n killalle 
sihteeri@jprkilta.fi

Väyläkirjat 
www.vaylakirjat.fi

Kirjan hinta on 20 euroa. Kirjasta 
saadut varat käytetään jääkäriperin-
netyöhön.

Kirjaa jaetaan myös palkinnoiksi ja 
lahjoiksi jääkärihenkisille varusmie-
hille, reserviläisille sekä sidosryh-
mille.

Nookan kämppä  Lapin osaston 
pyhiinvaelluspaikka

Nookan kämppä Perunkajärven länsi-
puolella Nookajoen rannalla, noin 30 
kilometriä linnuntietä Rovaniemeltä 
pohjoiseen, on yksi Lapin osaston 
”pyhiinvaelluspaikoista”. Kämpän 
seinään on kiinnitetty muistolaatta 
1969 muutaman jääkärin läsnä ol-
lessa. 1984–85 entisöity kämppä on 
kunnossa edelleen 2021. 

Neljä värväystehtävissä ollutta 
jääkäriä, Aleksanteri Autti, Väinö 
Lundberg, Armas Sihvo ja Einari Vei-
jo viettivät joulun 1916  kämpässä 
Heikki Vilho Kuoksan opastamana ja 
avustamana. Kyseiset jääkärit saavut-
tivat sittemmin sotilasarvot vääpelistä 
kenraalin, joten parhaimmistoa oli 
lähetetty värväystehtäviin.

Kämpän vanhalle isännälle Kaino 
Kuoksalle on luovutettu jääkäripie-
noislippu kiitoksena jääkäriperintei-
den vaalimisesta. 

Jääkäriliikkeen muistomerkin luonnos 
numero 2 oli aika hurjan näköinen.
Ensio Seppänen teki kaikkiaan 4  
vedosta Rovaniemellä Jääkäripuis-
tossa sijaitsevasta Jääkäripatsaasta. 
Vedoksien ja muidenkin muistomerk-
kien tarinat ovat kirjassa.

Jääkärivääpeli Uno Liljeberg, jääkärie-
versti Olli Paloheimo ja Jääkärivääpeli 
Frans Pesonen.

Lappilaista jääkärihistoriaa



42   PAROLE  4 • 2021

Kirjeitä toimitukselle

Oikaisupyyntö – tieto artikkelin kirjoittajalle
Väärä todistus Merikarvian kalastajista ja Equityn aseista

Syyskuun 2021 Parolessa olleeseen 
sivujen 31–33 Seppo Uron kirjoituk-
seen viitaten, haluamme tuoda esil-
le seuraavaa koskien – puuttumatta 
muuten kirjoituksen ansiokkaaseen 
sisältöön – kohtaa jossa sivulla 31 
mainitaan merikarvialaisten kalastien 
haluttomuudesta osallistua aselaiva 
Equityn aselastin purkamiseen seu-
raavaa;

Paikallisen lähdeaineiston ja paikal
lisen tiedon mukaan;
– aselaivan tuloa odotettiin niin 

syyskuussa, lokakuussa kuin mar-
raskuussa – heikko tiedonkulku 
vei pohjaa alunperin isommaltakin 
apujoukkojen määrältä, mukana 
olivat juuri korostetusti kalastajat 
ja alueen puuhahenkilöt Poria myö-

den – Merikarvialla toimi jo silloin 
aktiivisesti Merikarvian Suojelus-
vartio kohtuullisen kokoinen ns. 
”ryhmä 13!

– kun joulukuussa 6.12. aselaivasta 
vihdoin saatiin merkkejä – oli juuri 
kalastaja Mauri Rantanen joka oli 
toimelias asian suhteen, kooten 
silloin neljän miehen joukon joka 
lähti tavoittelemaan laivan valo-
merkkejä. Meri oli jo jäässä, jäät 
jouduttiin rikkomaan ja matkaan 
meni päivä ja yö. Lopulta – vaikka 
se oli tietysti pettymys laivan päälli-
kölle Pezoldille – yhdellä kalastaja 
Rantasen veneellä saatiin 21 jääkä-
riä ja pieni osa aselastia purettua.

– alun perinkään ei tiettävästi koko 
laivan aselastia, yhden jalkaväki-
divisioonan aseistus -  ollut tarkoi-

tuskaan purkaa juuri Merikarvialla, 
vain osa (esim. Porin suojeluskun-
nan tilaamat pistoolit) ja loput Uu-
denkaupungin ja Vaasan edustalla.

Kaikkiaan haluamme tietoisuuteen, 
että paikallisen tiedon mukaan pai-
kalliset kalastajat eivät kieltäytyneet 
– eikä siihen suuntaan ole syytä 
osoittaa pettymystä eikä syyllistää – 
vaan heikon tiedotuksen, järjestelyn, 
sääolosuhteiden takia joulukuussa 
juuri kalastaja oli pääosassa osalas-
tin ja jääkäreiden maihin saamisessa 
heidän majoituksineen jne. järjes-
telyissä.

Hannu Kyrövaara
JP 27 Satakunnan osaston pj.

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 Porvali Martti 040 937 9008 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 Jyrki Ristiluoma 0500 391241 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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Helsinki-Uusimaa osaston vuosikokous pidetään keskiviikkona 
19.1.2022 Helsingissä Maanpuolustustalon auditoriossa osoitteessa 
Töölöntorinkatu 2 B. 

Tilaisuus alkaa klo 17.30 kokousesitelmällä, jonka pitää VT, MPKK:n  
sotahistorian sekä Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti Martti Turtola 
aiheenaan Kenraali Tuompo - Jääkäristä maanpakolaiseksi.

Tilaisuuteen ilmoittautuminen etukäteen on pakollista, viim. 12.1.2022: 
hki-uusimaa@jp27.fi tai 050 332 1991. Osallistujilta edellytetään korona-
passia. Mikäli viranomaismääräykset estävät kokoontumisen järjestämi-
sen, lähetetään ilmoittautuneille Teams-kutsu.   

Aulassa pienet kokoustarjoilut tilanteen salliessa. 

Tervetuloa! 
Helsinki-Uusimaa osaston johtokunta

19.1. Helsinki-Uusimaa osaston kokouskutsu ja 
esitelmä

JP 27:n Perinneyhdistyksen 
Keski-Suomen osaston vuosiko-
kous pidetään maanantaina 7. 
päivänä maaliskuuta klo 18:00 
Palokan ABC:n kokoushuonees-
sa, osoite Palokanorsi 10,  40270 
Palokka.

Kokouksessa käsitellään yhdis-
tyksen JP 27:n Perinneyhdistyk-
sen sääntöjen mukaiset vuo-
sikokousasiat ja mm. kahteen 
vuosikokoukseen siirtymistä.

Martti Porvali kertoo, mistyä 
juontuu maavoimien vuosi-
päivä 24.

Johtokunta

Keski-Suomen 
osaston vuosikokous 

Pekka Sillanpää valittiin jatkamaan JP27:n perinneyhdistyksen  
Helsinki-Uusimaa-osaston puheenjohtajana. 30 vuotta varapuheen-
johtajana ollut Pekka Rautalahti vetäytyi johtokunnasta, mutta lupasi 
olla käytettävissä asiantuntijatehtävissä.

Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Matti Kauppila. 

Johtokunnassa jatkavat Annele Bystroff, Juha Torkkeli, Edward Lundell, 
Helena Miettinen ja Teemu Lahtinen. 

Pekka Sillanpää jatkaa JP27:n Helsingin 
nokkamiehenä 

Perinteinen seppeleen lasku 
Jääkäripaadella on  
perjantaina 25.2.2022 klo 12

Seppeleenlasku 
Jääkäripaadelle

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

Hinta 27 €

Osastot tiedottavat
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Kirjallisuutta

Paavo Talvela toisin sanoen

Paavo Talvelan elämä
Antti Tuuri

353 sivua, Siltala 2021

”Kertomus” määrittelee kirjailija Antti 
Tuurin lähtökohdan ja teoksen luon-
teen. Se on vapaasti kerrottuna se, mitä 
jääkäri ja kenraali Paavo Talvelasta 

(1898-1973) pitkälti jo tiedetään. Elävä, 
mielikuvituksen inspiroima kaunokirjal-
linen luomus se ei ole. Talvelan itsensä 
sielu ja ihminen eivät tässä hehku. Ne 
on luettavissa tarkemmin pedanteista 
sotapäiväkirjoista ”Paavo Talvela: So-
tilaan elämä” osat I ja II (Kirjayhtymä 
1976&1977), toimittajina Vilho Tervas-
mäki ja Sampo Ahto. 

Tuurin Talvela on paljolti muutakin 
kuin sotilas, joka karaistui Saksan jää-
käriopissa, omassa sisällissodassamme 
ja toisen maailmansodan melskeissä. 
Hän oli Marskimme uskottu, joka kyp-
syi ryssänvihaan ja asettui muutaman 
poissaolovuoden jälkeen rauhan ajan 
Suomeen – jopa Urho Kekkosen tuki-
jaksi idänkaupassa. Hän osoitti kykynsä 
myös siviilielämän tehtävissä sotia en-
nen ja jälkeen, rakensi mm. kieltolain 

Hävittäjä-ässä jäi vahingossa ilman eläkettä

Hasse Windin elämäkerta taitaa olla 13. 
Jukka Piipposen ilmailuhistoriaa käsitte-
levä kirja. Hän on aiemmin kirjoittanut 
mm. Mannerheim-ristin ritareista Ilmari 
Juutilainen ja Joppe Karhunen.

Kirjaa lukiessa tuntuu, että Piipponen 
olisi kirjannut jokaisen Windin 263 so-
talennon ja vielä koe- ja opetuslennot 
päälle. Niin perusteellisesti käydään lä-
pi kahdesti Mannerheim-ristillä palkitun 
pilotin sotahistoria.

Piipponen tuntee perusteellisesti pait-
si jatkosodan ilmasotahistorian myös 
sen aikuisen lentotekniikan, mikä tekee 
lukemisesta hyvin palkitsevaa.

Kansainvälistäkin mainetta hävittäjä-
ässänä 75 ilmavoitoillaan keränneen 
Windin elämä siviilissä ei ollut yhtä 
komea kuin sotalentäjänä. Onnettomien 
sattumusten summana hän esimerkiksi 

Hasse Wind
Taisteluhaluinen  
hävittäjä-ässä

Jukka Piipponen

347 sivua, Koala 2021

jälkeisen Alkon myyntiorganisaation. 
”Pullotkin tottelivat Talvelaa”. 

Antti Tuurin lähtö kirjantekoon oli 
”aarrearkullinen” Talvelan jälkeensä 
jättämää, jonka hän sai tutkittavak-
seen. Näin ”kertomus” antaa aiemmin 
julkaistuun lisävalaistusta. Mukana 
on dokumentteja elämästä, autenttista 
kirjeenvaihtoa, joka ei erotu omissa 
päiväkirjamerkinnöissä, joissa hän 
esiintyy 1. persoonassa (yhteensä liki 
1000 sivua), Tuurin kirjassa hän elää 
kolmannessa persoonassa. Jääkäriliiton 
puheenjohtaja Talvela oli 1931-1933, 
kertoisipa siitä.

Liukkaita lausahduksia vilisee, esim. 
Hitler Stalinista: ”Ennemmin muuttuu 
susi kasvissyöjäksi kuin bolshevikki 
lakkaa olemasta konna”. 

Markku Jokipii

jäi vaille eläkettä, mistä hän oli katke-
ra. Ekonomiopinnotkin jäivät hiukan 
vajaiksi.  Eikä työelämässäkään kaikki 
aina mennyt ihan putkeen. 25-vuo-
tiaaksi täysraittina pysyneen miehen 
ongelmaksi tuli alkoholi.

Mutta oli valoisiakin kausia, kuten 
kutsu Yhdysvaltoihin niin sanottuun 
Kotkien tapaamiseen, joka keräsi yhteen 
lentäjämaailman kuuluisuuksia.  

Extra-bonuksena lukijalle tarjotaan 
kirjan liitteissä niiden neuvostokonei-
den esittely, joista Windin 75 koneen 
ilmavoittotili muodostui. Luettelossa 
on 16 hävittäjä- ja pommittajatyyppiä. 
Erityisen kiinnostavaa on niiden suori-
tuskykyjen vertailu suomalaisten käytös-
sä olleiden hävittäjien ominaisuuksiin. 

Jukka Knuuti
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Kirjallisuutta

Nuori Suomi eli myrskyisää aikaa

Pelon ja uhman vuodet
Suomen tasavallan synty  
1919–1922

Miika Sironen

239 sivua, Atena 2021

Kirjan nimi luonnehtii erittäin hyvin 
nuoren tasavallan ensimmäisiä vuo-
sia. Tänään kokemamme kriisit, kuten 
pandemia, ovat pientä siihen verrattu-
na, minkälaisessa ympäristössä elettiin 
1920-luvun alussa. Vankileirissä on 
kymmeniä tuhansia punavankeja, joita 
kuoli niin ikään kymmenin tuhansin 
nälkään ja tauteihin.

Konsensukseen tottuneille on käsit-
tämätöntä, työmarkkinoiden toiminta: 
Lakot kestivät kuukausia ja työnantajat 
keräsivät Pohjanmaalta miehiä kor-
vaamaan lakkoilevia satamamiehiä. 
Rikkurikaartia kokoamaan perustettiin 
Vientirauha-niminen organisaatio.

Suomalaiset, ei toki virallinen sota-
väki, kävivät heimosotia Vienassa ja 
Aunuksessa yrittäen nostattaa paikallisia 
ihmisiä tavoittelemaan itsenäisyyttä. 

Kolme suurta piti surmata Teheranissa

Vaikka on tullut harrastettua toisen 
maailmansodan historiaa yli 60 vuotta, 
saksalaisten yritys murhata kolmen liit-
tolaismaan päämiehet oli minulle ihan 
uusi tieto. 

Saksan salainen palvelu onki tietoon-
sa, että kolmen suuren oli tarkoitus tava-
ta. Ja kuinka ollakaan, kokous oli määrä 
pitää Teheranissa, missä Saksalla oli pari 
käytännössä unohdettua agenttia.

Alkoivat valmistelut, joita on vaikea 
uskoa todeksi. Iskun tekijöiksi valittiin 
Vlasovin miehiä. Vlasov oli vangiksi jou-
tunut neuvostokenraali, joka oli kään-
tynyt isänmaataan vastaan. Uskottiin, 
että oikeisiin venäläisiin ei kiinnitettäisi 
huomiota, kun Teheranissa on 13 000 
neuvostosotilasta turvaamassa Iranin 
kautta Neuvostoliittoon menossa olevaa 
Lend and Lease-apua. Sabotöörineuvos-

Salamurhaajien yö
Hitlerin suunnitelma surmata 
Roosevelt, Churchill ja Stalin

Howard Blum

408 sivua, Minerva 2021

Hyvää tarkoittavalla toiminnalla on 
oli surullisia seurauksia. Paikalliset 
joutuivat  punaisen hallinnon koston 
kohteeksi ja sadat nuoret, monet kou-
luikäiset, suomalaiset nuoret kaatuivat 
Karjalan korpiin.

Vihapuheet osatiin ilman sosiaa-
lista mediaakin. Sisäministeri Heikki 
Ritavuori, joka yritti luoda järjestystä 
itärajalle, missä amatöörisotilaat touhu-
sivat, joutui systemaattisen parjauksen 
kohteeksi. Sen seurauksena häiriintynyt 
henkilö ampui Ritavuoren tämän kotio-
velle Töölön Nervanderinkadulla.

Siirosen kirja on lyhyt ja tehokas 
kertaus näihin itsenäisyytemme alun 
myrskyisiin vuosiin.

Jukka Knuuti

tosotilaat kantoivat omia univormujaan 
ja heidät aseistettiin sotasaalisvarastoista 
otetuilla neuvostovalmisteisilla PPS41- 
konepistooleilla.

Kun Saksan lentotukikohdista Krimiltä 
lähteneet sabotöörit hyppäsivät Iranissa 
sovittuun paikkaan, heidät ammuttiin 
leijuessaan laskuvarjoilla kohti maata. 
Vastassa olivat ”oikeat” neuvostosoti-
laat. Tieto hankkeesta oli vuotanut Sak-
san salaisessa palvelussa työskennelleen 
kaksoisagentin kautta.

Letkeään tyyliin kirjoitetun tarinan 
tekee erityisen kiinnostavaksi kaksoisva-
lotus: rinnan Saksan salaisen palvelun 
suunnittelun kanssa etenee Rooseveltin 
turvapäällikön ponnistelut korkean esi-
miehensä suojelemiseksi. 

Jukka Knuuti
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Turtola esittelee Tuompon elämää tämän omin tekstein

Talvisodan tuntematon 
sankari
Kenraali W.E.Tuompon tie 
jääkäristä maanpakolaiseksi 
1893–1957

Martti Turtola, Mari Ahokas

431 sivua, Otava 2021

Kirjan nimi Talvisodan tuntematon san-
kari on aiheellinen, sillä puhuttaessa 
Suomussalmen ja Raatteen voitokkais-
ta taisteluista joulukuussa 1939, harva 
muistaa, että Tuompo johti Pohjois-Suo-
men ryhmän komentajana tuon alueen 
taisteluja. Siilasvuo piti huolen mm. 
kirjallaan, että Suomussalmen voiton 
kunnia tuli hänelle.

Jatkosodassa Tuompo ei saanut rin-
tamakomentajatehtävää, vaikka hän 
sellaista Mannerheimilta anoi. Hänestä 
tuli päämajan komentopäällikkö ja yksi 
Mannerheimin luottokenraaleista. Niin-
pä Mannerheim otti Tuompon mukaan-
sa vieraillessaan Hitlerin vieraana 1942.

Jostain syystä Mannerheim antoi so-
dan aikana Tuompolle jopa lomia. Muut 
eivät saanet edes omaisten hautajaisiin.

Sodan jälkeen Mannerheim kehotti 
Tuompoa siirtymään Ruotsiin, koska 
tämän nimi oli kotikommunistien sota-
rikollisten listalla. Tuompo oli katkera 

Sankarikenraali K.M. Wallenius – marsalkkamme harmi ja inhokki

Kynän ja miekan kenraali 
Wallenius
Lasse Laaksonen

473 sivua, Docendo 2021

Kurt Martti Wallenius oli toki murheen-
kryyni – sotaväen kuin valtakunnan 
kannalta. Uupumattomalla tarmolla 

tästä pakollisesta väliaikaisesta maan-
pakolaisuudestaan. 

Turtola ihmettelee, miksi Manner-
heim ei ottanut Tuompoa mukaan  
muistelmiensa kirjoittajatiimiin, vaikka 
Tuompolla olisi ollut siihen loistavat 
edellytykset: Hän tuli tuntemaan Man-
nerheimin perusteellisesti jatkosodan 
päivinä. Lisäksi hän oli loistava kirjoit-
taja ja hän oli kirjoittanut paitsi omia 
muistelmiaan jääkäriajasta, myös muita 
tekstejä, joita  Turtola tarjoilee elämä-
kerrassa runsain mitoin.

 Turtola tuntee jostain syystä antipa-
tiaa Mannerheimia kohtaan, sillä kir-
jassa on lukuisia marsalkkaa kritisoivia  
yksityiskohtia. Eikä Tuompokaan Man-
nerheimista ilmeisesti kovasti pitänyt, 
koska jätti menemättä tämän hauta-
jaisiin.

Jukka Knuuti

hän veti jääräpäisesti vähemmän me-
nestyksekkäitä operaatioita pohjoisen ja 
koillisen rajaseuduilla. Siellä istutettiin 
Staliniin pysyvä Suomi-inho, vaikka 
hatara Tarton rauha oli solmittu.

Sotamarsalkka Mannerheimin kanssa 
Wallenius ei tullut toimeen vapausso-
dan aikana eikä sen jälkeen. Onnistu-
misensa hän sabotoi kulmikkaalla käyt-
täytymisellään. Suoranainen munaus 
oli ilta Sortavalassa, jossa humalainen 
oikeistolaisjoukko irvaili presidentti 
Ståhlbergin kidnappauksella ja kyydi-
tyksellä itärajalle. Episodia kuvatessaan 
kirjoittaja Lasse Laaksonen asettuu en-
tisen puolustusministeri Jussi Niinistön 
väitöskirjassa esittämän kyyditystapauk-
sen moitittuun määritelmään: humalais-
ten toilailua.

Wallenius sai syytteet niskoilleen, pit-
kän tutkintavankeuden ja silti korkeim-
man oikeuden vapauttavan tuomion. 

Leima oli isketty, jota ei auttanut edes se, 
että talvisotaan kutsuttu kenraalimme 
saavutti joulukuussa 1939 Pelkosen-
niemellä suurta helpotusta pohjoiseen 
tuoneen voiton ensimmäisessä motti-
taistelussa. Hänestä tuli sankarihahmo, 
mikä harmitti päämajaa.

Wallenius saa ansaitun kunnian ja 
elämänkerran. Kulmikas sotilas osoit-
tautuu kirjalliseksi lahjakkuudeksi, 
herkätkin sävyt hallitsevaksi tarinan is-
kijäksi ja oivalliseksi luontokuvaajaksi. 
Hänen määräämisensä Viipurinlahden 
puolustajaksi helmi-maaliskuun 1940 
vaihteessa oli mahdoton tehtävä, ja se 
antoi oivallisen syyn irtisanoa hänet heti 
kolmen päivän kuluttua.

Markku Jokipii
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Piti pommittaa kaupunkeja yöllä – pienempään maaliin ei osuttu

Pommittajat 
Matka toisen maailmansodan 
pisimpään yöhön

Malcolm Gladwell

275 sivua, Docendo 2021

Englannin ilmavoimat pommittivat 
toisen maailmansodan aikana Saksan 
kaupungit soraläjiksi öisin, sillä päi-
vänvalossa saksan hävittäjät ampuivat 
alas liian monta pommikonetta. Ja 
pommitettiin kaupunkeja, sillä pienem-
piin maaleihin ei osuttu päivän näöllä 
saatikka yön pimeydessä.

Kun Yhdysvallat liittyi sotaan, hei-
dän pommitussuunnitelmansa olivat 
toisenlaisia: Pommit pudotettaisiin 
pistemaaleihin uuden huipputeknisen  
Norden-pommitähtäimen avulla. Ja 
USAF lentäisi päivänvalossa, koska sen 
uusi pommittaja Boeing B 17 Flying 
Fortress (lentävä linnoitus) olisi immuu-
ni Luftwaffen hävittäjille, jotka torjuttaisi 
jokaisen pommikoneen 13 raskaan ko-
nekiväärin keskitetyllä tulella.

Hyvä tarkoitus ei toiminut. Schwein-
furtin ja Regensburgin kaksoishyökkä-

Yöhävittäjälentäjä selvisi sodan läpi ilman naarmuakaan

Ruotsalainen Max Thimmig on tehnyt 
saksalaisen perusteellista työtä kirjoit-
taessaan  isoisänsä tarinan yöhävit-
täjälentäjänä Saksan taivaalla toisen 
maailmasodan aikana. Thimmigin voi 
sanoa lentäneen sodan ensimmäisestä 
viimeiseen päivään.   sotalennonnollaan 
hän pudotti 24 englantilaista ja amerik-
kalaista pommikonetta. Hänellä oli on-
nea mukanaan, sillä häntä ei ammuttu 
kertaakaan alas eikä hän haavoittunut 
kertaakaan.

Everstiluutnantin arvoon ja rykmen-
tin komentajan asemaan Luftwaffessa 
päätyneen Thimmigin tarina on sa-
malla Luftwaffen yöhävittäjätoiminnan 
historia. 

Syvyyttä tarinaan sodan mielettömyy-
destä  luovat kuvaukset  pudotettujen 
pommikoneiden miehistöjen usein 

Yön saalistaja
Yöhävittäjälentäjä Wolfgang 
Thimmig

Max Thimmig

255 sivua, Koala 2021

yksessä  elokuussa 1943 tuhoutui 55 
USAF pommikonetta ja niiden mukana 
552 miestä. Lisäksi kymmeniä koneita 
vaurioitui korjauskelvottomiksi. Täs-
mäpommitukset  ilman hävittäjäsuojaa 
eivät toimineet.

Kun Yhdysvallat alkoi pommittaa 
Japania 1944, huomattiin pian, ettei 
hienosta pommitähtäimestä ollut apua. 
Ja lentäminen päivänvalossa tuotti liikaa 
tappiota. Jenkit alkoivat pommittaa Ja-
panin kaupunkeja öisin. Tulokset olivat 
vielä kauheampia kuin Saksassa: oli 
keksitty uusi polttotaisteluaine napalm. 
Ja Japanin kaupungit oli rakennettu 
puusta ja paperista. Niinpä Tokion 
pommituksen tulimyrskyssä kuoli yli 
100 000 ihmistä.

Jukka Knuuti

miten synkästä kohtalosta. Koneen pu-
dotus merkitsi melkein aina kuolemaa 
ainakin osalle miehistöä.

Thimmigin vaimo oli ruotsalainen ja 
mies siirtyikin sodan jälkeen Ruotsiin, 
minne hän ei kuitenkaan jäänyt. Hän 
palasi Saksaan ja lentämiseen palvellen  
vielä Saksan liittotasavallan Luftwaffessa 
lopulta everstin arvoisena. Eksotiikan 
puolelle menee se, että hän ehti toimia 
jokin aikaa Nigerian ilmavoimien ko-
mentajana.

Kirjan runsaat liitteet ovat helmi 
lukijalle. Saksalaisella perusteellisuu-
delle selvitetään  ilmasodan käsitteitä 
ja sotilasarvoja saksaksi ja englanniksi. 
Kiinnostava on myös konetyypeittäin 
tehty luettelo  Thimmigin ilmavoitoista.

Jukka Knuuti



48   PAROLE  4 • 2021

Kirjallisuutta

Paasikivi oli geopoliitikko ja viisas valtiomies

Paasikivi
Geopolitiikka ja Suomen 
kohtalon vuodet

Alpo Juntunen

320 sivua, Otava 2021

Maantieteelle me emme voi mitään, 
ettekä te voi sille mitään. Näin sanoi 
Stalin Paasikivelle syksyllä 1939 Mos-
kovan neuvotteluissa. Kun ne päättyivät 
tuloksettomina, alkoi talvisota.

Paasikivi tutki koko ikänsä ahkerasti 
geopolitiikkaa, sitä miten maantiede 
vaikuttaa valtioiden toimintaan. Ja sii-
tähän oli kysymys myös syksyllä 1939: 
Neuvostoliitto katsoi rajan kannaksella 
olevan liian lähellä Leningradia.

Paasikivi joutui keskustelemaan Suo-
men rajoista Venäjän edustajien kanssa 
ensi kertaa 1920, kun hän johti Suomen 
valtuuskuntaa neuvoteltaessa Tarton 
rauhasta.

Paasikiven mielestä ei silloin  olisi 
pitänyt käyttää hyväksi Venäjän sillois-
ta heikkouden tilaa.  Siksi hän  ennen 
talvisotaa  olisi ollut valmis myönny-
tyksiin, mutta maan poliittinen johto ei. 

Taitava sotilas ei ole raivoissaan

Sodankäynnin taito 
Sunzi

148 sivua, Bassam Books  2021

”Kenraali joka hyökkää etsimättä itsel-
leen mainetta, vetäytyy rangaistusta 
pelkäämättä, haluaa ainoastaan suojella 

Talvisotaa Paasikivi pitikin seurauksena 
huonosta ulkopolitiikasta.

Paasikivi joutui uudelleen neuvottele-
maan Suomen itärajasta syksyllä 1944 ja 
vielä 1946 valmistauduttaessa  Pariisin 
rauhanneuvotteluihin.

 YYA-sopimus 1947 oli todellinen 
haaste kaikkien puolueiden vastustaes-
sa sitä. Tukea tuli vain kommunisteilta 
jotka toisaalta vuotivat tiedot Suomen 
neuvottelupositiosta Moskovaan.

Juntunen luonnehtii Paasikiveä tätä 
itseään lainaten suomettarelaiseksi, 
eli vanhasuomalaiseksi myöntyvyys-
poliitikoksi. Hän keskittyy kehumaan 
ansaitusta Paasikiven valtioviisautta. 
Inhimillinen  puoli, kuten legendaari-
set raivokohtaukset, eivät ole saaneet 
kirjassa sijaa.

Jukka Knuuti

kansaansa ja edistää hallitsijansa pyrki-
myksiä, on koko valtion aarre”. Kiinan 
vuosituhantinen viisauden kirjallisuus 
käsittää seitsemän eri sotataidon klas-
sikkoa, jotka ovat enemmän tai vähem-
män sukua toisilleen. Ne oli kirjoitettu 
sotilaille ja hallitsijoille, ei maallikoille. 
Niistä yksi – yli 2000 vuotta vanha Sun-
zin teos kulkeutui 1772 Eurooppaan 
ja ihastutti arvoituksellisilla lakonisilla 
lausahduksillaan. Sitä käytettiin niin 
kaskukirjana kuin vakaviin tilanteisiin 
soveltuvana sodan katekismuksena.

Sunzin ajatukset eivät glorifioi sotaa 
kuten vaikka Akhilleen tai Hectorin suh-
teen tehdään. Se on vapaa tunteilusta ja 
vaikuttaa kylmältä aforismikokoelmalta. 
Teoksen neuvojen noudattamisesta oli-
sivat hyötyneet niin hyvät kuin pahatkin: 
USA ties missä, Napoleon, Hitler, Stalin 
tahoillaan. Jos Mikkelin ja Kannaksen 

viisaat olisivat sisäistäneet Sunzinsa, 
ei esimerkiksi kuuluisaa ”Hölmön 
tölväystä” 13.12.1939 olisi syntynyt. 
Suomalaiset menettivät 1300 miestä 
joista 80 upseereita hyökkäyksessä, kun 
huomattava osa tuli paikalle myöhässä, 
kylmässä, lumessa, väsyneinä kaluston 
ja muun tuen jäätyä pahasti jälkeen.

Neuvo kuuluu: ”Se, joka saapuu tais-
telukentälle ensimmäisenä, voi odottaa 
vihollista kaikessa rauhassa. Se taas, jo-
ka saapuu taistelukentälle toisena, jou-
tuu kiirehtimään paikalle uuvuksissa”.  
Sodankäynnin taito perustuu viiteen 
periaatteeseen, jotka ovat: mittaaminen, 
arviointi, laskelmointi, säännöstely ja 
voitto. Yksinkertaista - kelpaa niin sodan 
kuin rauhan töissä. 

Markku Jokipii
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Piispa kuoli partisaanien iskussa

Piispa Wallinmaan surma 
Partisaanisku Saariselällä

Ville Jalovaara

235 sivua, SKS 2021

Jatkosodan aikana yöllä heinäkuun 
4. päivänä 1943 hyökkäsi venäläinen 
partisaaniryhmä väijyksistä Inarin Laa-
nilassa postiautoa vastaan. Autossa oli 
postisäkkien lisäksi 20 matkustajaa 
matkalla Ivaloon, mukana kolme kir-
konmiestä. Konepistoolien tulituksessa 
ja käsikranaattien räjähdyksissä sai sur-
mansa neljä henkilöä ja kahdeksan haa-
voittui. Kuolleiden joukossa oli Oulun 
hiippakunnan piispa Yrjö Wallinmaa.

Taistelukertomuksessaan partionjoh-
taja satuili: ”Semjonovin ryhmä tuhosi 
99 vihollista, joista upseereita oli 50, 
sotilaita 13 ja siviilejä 36.” Kuka heidät 
eritteli ja kerkisi hyökkäyksen aikana 
laskemaan? Ei mitään tolkkua! Bussissa 
oli matkustajana vain yksi suomalainen 
sotamies, hänkin ilman asetta.

Vastarinta vei Hitlerin Saksassa kuolemaan

Hitlerin Saksassa vaikutti vastarintaliike, 
josta Gastapo käytti nimeä Punainen or-
kesteri, Rote Kapelle.  Itsestään Joukko 
ei käyttänyt mitään nimeä.

Intellektuelleista ja taitelijoista koos-
tunut noin 150 hengen joukko mm. 
laati ja levitti kansallissosialismin vas-
taista materiaalia ja pyrki tukemaan 
juutalaisia.

 Kirjan päähenkilö Harro Schulze-
Boysen pääsi ilmailuministeriössä 
merkittävälle paikalle  Göringin turha-
maisuuden ansiosta. Harron tyttöystävä, 
rikkaan suvun tytär Libertas tiesi Gö-
ringin himon metsästystrofeisiin. Hän 
hoiteli metsästystapahtuman, missä val-
takunnanmarsalkka kaatoi lapiosarvisen 
hirven ja sai sen sarvet Karinhallenin 
kokoelmaansa. Libertas pyysi Göringiä 
tukemaan hänen poikaystävänsä ura-
kehitystä ilmailuministeriössä. Juoni 
onnistui.

Soluttautujat
Rakkautta ja vastarintaa Hitlerin 
Berliinissä

Norman Ohler

448 sivua, Like 2021

Tuhojen suurentelu oli partionjohta-
jilla systemaattista. Tuloksia piti saada 
aikaan, niitä vaativat voimakkaasti par-
tisaaniesikunnat. Kun ei mainetekoja 
muuten syntynyt, niin niitä keksittiin. 
Siviilitalot esiintyivät raporteissa varus-
kuntina, naiset ja lapset valkosuomalai-
sina sotilaina.

Neuvostopartisaanit tekivät jatko-
sodan aikana pohjoisemmassa Suo-
messa tarkoituksella kymmeniä julmia 
iskuja siviilikyliin. Niissä sai surmansa 
lähes kaksisataa siviiliä, paljolti vanhuk-
sia, naisia ja lapsia.

Dosentti Ville Jalovaaran teos on jär-
kyttävä lisä tähän aikoinaan hyvinkin 
vaiettuun sotahistoriaan.

Pertti Rampanen

Harro välitti Moskovaan mm. tiedon 
Operaatio Barbarossasta alkamisesta, 
mutta Stalin ei uskonut tietoon. Vielä 
sodan alettua välitettiin tietoja Neu-
vostoliittoon radiolla, mutta lähetys ja 
sen mukana salaliitto paljastui. Kovien 
kuulustelujen jälkeen tuomiot olivat 
kovia: Harro ja hänen vaimonsa sekä 
monta muuta vastarintaliikkeen jäsentä 
teloitettiin. 

Soluttautujat on kaunokirjallisin kei-
noin kirjoitettu kuvaus löyhästä vasta-
rintaliikkeestä Hitlerin Saksassa. Vasta-
rintaliikkeen toiminnan lisäksi Norman 
Ohler kuvaa oivallisesti jokapäiväistä 
elämää niin Weimarin tasavallan vii-
meisinä päivinä kuin natsivallan ajan  
ahdistusta.

Jukka Knuuti
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Partisaanit terrorisoivat itäisen Lapin siviileitä

Punainen pusero
Lappi partisaanien armoilla

Jonna Pulkkinen

320 sivua, Otava 2021

Itärajan takaa tulleet, monesti suoma-
laisten loikkareiden ja paikallisten yh-
dyshenkilöiden opastamat partisaanit 
tekivät kymmeniä terrori-iskuja suoma-
laisiin rajakyliin surmaten ja raiskaten 
lähinnä naisia, lapsia, vanhuksia ja 
toipilaita. Joukossa oli vain muutamia 
kyliin turvaksi sijoitettuja sotilaita. Neu-
vostoliittoon päin partisaanit ilmoittivat 
iskeneensä voitokkaasti sotilaskohtei-
siin. Seitajärven kylä ja Maggojen kaksi 
erämaataloa olivat raporttien mukaan 
suuria varuskuntia, jotka tuhottiin. 
Valehtelu ja vääristely jatkuivat sodan 
jälkeenkin. Moni Suomessakin ymmärsi 
tällaista toimintaa tai ainakin oli hiljaa 
asiasta.

Miksi rajakyliä ei evakuoitu? Kylät ha-
luttiin pitää asuttuina, koska sen toivot-
tiin estävän vihollisten satunnaiset iskut. 
Lisäksi monet halusivat viimeiseen asti 

Uutta tietoa kaukopartiotoiminnasta osana ylijohdon tiedustelua

Kohti itää 
Päämajan kaukopartio-osasto 
Vehniäinen 1941

Mikko Porvali 

367 sivua, Atena 2021

pysyä kotonaan. Evakuoinnista käytiin 
kiivastakin väittelyä maaherra Kaarlo 
Hillilän ja eversti Oiva Willamon välillä. 
Willamo oli siviiliväestön evakuoinnin 
kannalla.

Useissa eri kirjoissa jo aiemmin ker-
rottujen partisaani-iskujen lisäksi tässä 
kirjassa kulkee rinnalla Rikhard Uusita-
lon tarina. Mahdollistiko hän Lokan par-
tisaani-iskut mahdollisilla yhteyksillään 
Neuvostoliittoon? Uusitalon käytös ja 
puheet tukivat syyllisyyttä. Monet muut 
asiat voivat kertoa sekä syyllisyydestä 
että syyttömyydestä. Uusitalon kaksi 
veljeä loikkasi Neuvostoliittoon. Toinen 
veli ammuttiin Stalinin puhdistuksissa 
ja toinen katosi jäljettömiin. Toisaalta 
monen usko aatteeseen oli tällaisesta 
huolimatta kova.

Pasi Pulju

Kaukopartiomiehistä on kirjoitettu pal-
jon ja pääasiassa yksittäisten partioiden 
suorittamista yksittäisistä tiedustelumat-
koista. Tiedustelun kokonaisuudesta ja 
siitä, miten kaukopartiotoiminta siihen 
liittyi, on kirjoitettu paljon vähemmän. 
Lokakuussa julkaistu OTM Mikko Por-
valin teos Kohti itää avaa aivan uusia 
näkymiä tiedustelun kehittymiseen 
vapaussodan jälkeen ja siitä, kuinka 
partiotiedustelu muodostui osaksi tie-
dustelumenetelmien kokonaisuutta. Ja 
siitä, minkälaista tietoa haettiin ja mik-
si. Ja siitä, kuinka toimintaa johdettiin.

Tietokirjailija Porvalilla on ennestään-
kin vankka tietämys Päämajan alaisen 
partiotoiminnan vaiheista. Nyt hän on 
saanut käyttöönsä Osasto Vehniäisen 
sotapäiväkirjat, radioviestit, partioker-
tomukset ja sotavankikuulustelut. Ai-
kaisemmin julkaisematonta materiaalia, 
jota säilytettiin jatkosodan jälkeen ensin 

maahan haudatuissa teräsarkuissa, sit-
ten yksityiskotien kellareissa ja lopulta 
varuskuntien varastoissa.

Porvalin kirja avartaa laajasti näke-
myksiä. Kirja – trilogian ensimmäinen 
osa – liikkuu monella tasolla. Hyvin 
hahmottuu ylimmän johdon varau-
tuminen sotaan ja tarpeet jatkosodan 
hyökkäyksen alkuvaiheissa. Kirjassa 
liikutaan Osasto Vehniäisen mukana 
ahtaalla Karjalan kannaksella hakemas-
sa tietoa tulevan hyökkäyksen tarpeisiin 
ja toisaalta aiheuttamassa sekasortoa 
venäläisten romahtavan puolustuksen 
keskellä.

Tietämys kaukopartiotoiminnasta ko-
konaisuudessaan on harpannut reilun 
askeleen eteenpäin. Kohti itää kirjassa 
riittää tutkittavaa seuraavaa osaa odo-
tellessa.

 
Ville Kaarnakari
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KANSLIA: Auki ma–to klo 10–14, paitsi parillisten viikkojen maanantaisin klo 14–18,  Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
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 Hinta
Kortit
Uudistettu jääkärilippu  1,00
Jääkärilippukortti 2-os. + kuori  2,00
Onnittelukortti jääkärimerkillä + kuori  2,00
Suomen jääkärit kortti 2-os. + kuori  2,00
Jääkärikunniamerkki  1,00
Jääkärien tulo Vaasaan  1,00
Vaasan jääkäripatsas talvikuva  1,00
Vaasan jääkäripatsas talvikuva 2-os. + kuori  1,50
Jääkäriliike 100 vuotta  1,00
Jääkäriliike 100 vuotta 2-os. + kuori  1,50
Pakettikortti jääkärimerkillä  0,50
Rovaniemen jääkäripatsas  0,20
Skangal-Mangal tiellä + kuori  0,50
Suomen Jääkärit  1,00
Vaasan jääkäripatsas  0,20
Wasserturm  0,20

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

Muut tuotteet
Jääkärilippupostimerkki -arkki (10 kpl)  27,00
Jääkärien testamentti Suomen nuorisolle  6,00

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

Vain jäsenille
Perinneyhdistyksen jäsenmerkki  12,00

Erillisillä hakemuksilla myynnissä
Jääkäripienoismerkki 100,00 
Jääkärihautamerkki 80,00

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

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



Kaksi tyytyväistä puheenjohtajaa. Kenraalimajuri Pasi Välimäki (oik.) luopuu JP27:n perin-
neyhdistyksen puheenjohtajuudesta ottaessaan vastaan Maavoimien komentajan tehtävät. 
Puheenjohtajan nuijaan tarttuu eversti Vesa Valtonen. Jääkäriperinneliikkeen johtotehtävät 

ovat hänelle tuttuja. sillä hän oli perinneyhdistyksen hallituksen jäsen vuoden 2016-19.  
Valtonen on Porin prikaatin komentaja. Tämä kuva oli perinneyhdistyksen face book-sivulla. 

Sitä kävi katsomassa  4460 henkeä ja tykkäyksiä oli 488. Kuva Helena Miettinen.


