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Historiatietoinen valtionjohto

Kun yliopiston juhlasalissa vie-
tettiin Jääkärimarssin viralli-

sen ensiesityksen 90-vuotispäivää, 
edusti valtiovaltaa eduskunnan pu-
hemies Sauli Niinistö. Kun nelisen 
kuukautta myöhemmin juhlittiin 
vapaussodan päättymisen 90-vuo-
sipäivää Finlandia-talolla, edusti 
valtiovaltaa eduskunnan puhemies 
Sauli Niinistö. Toki muukin tasa-
vallan huippujohto oli saanut kut-
sun, jota ei kuitenkaan noudatettu.

Suomi sai 1. maaliskuuta 2012 
historiatietoisen presidentin. Hyvä 
niin.

Vapaussodan päättymisen 90. 
vuosipäivän juhlan organisoivat 
kansalaisjärjestöt. Valtion johto oli 
epätietoinen, miten muistopäivään 
olisi pitänyt suhtautua. Ja niinpä 
varmuuden vuoksi ei tehty mitään.

Samoin meneteltiin edellisen 
vuoden lopulla suhtautumisessa 
Suomen itsenäistymisen 90-vuotis-
muistopäivään. Ainoa tapahtuma, 
millä itsenäisyyden saavuttamista 

”virallisesti” juhlittiin, oli valtioneu-
voston yhdessä Helsingin Sanomien 
kanssa järjestämä pienimuotoisen 
seminaari. 

Nyt tälläkin rintamalla näyttää 
paremmalta. Myös pääministeri 
ymmärtää, ettei valtion itsenäisty-
misen tasavuosikymmeniä, etenkin 
kun kysymyksessä 100 vuotta, voida 
sivuuttaa tyylillä business as usual. 
Valtioneuvoston kanslia on asetta-
nut työryhmän suunnittelemaan  it-
senäistymisemme 100-vuotisjuhlan 
valmistelua. Työryhmän tehtävänä 
on laatia ehdotus 100-vuotismuis-
ton valmistelun organisoinnista ja 
toteutuksesta. 

Myös jääkärien perinneliike on 
lähtenyt liikkeelle valmistelemaan 
itsenäisen Suomen 100-vuotisjuh-
laa. Meidän osaltamme juhliminen 
alkaa ennen virallista Suomea juuri 
samalla tavoin kuin jääkärit olivat 
ennen muita liikkeellä itsenäisyy-
den hank kimisessa Meillä on edes-
sämme ainutlaatuinen vaihe, joka 
samalla käynnistää itsenäisyyteem-

me liittyvät 100-vuotisjuhlallisuu-
det.

Meidän 100-vuosijuhlamme al-
kavat muistamalla jääkäriliikkeen 
perustamista marraskuussa 1914. 
Sitten seuraavat vuorollaan jääkäri-
en koulutuksen aloittamisen, jääkä-
rivalan ja jääkärilipun vihkimisen 
sekä jääkärien paluun 100-vuotis-
muistojuhlat. Juhlallisuudet jat-
kuvat useana toimintavuonna ja 
monin tapahtumin kevääseen 2018 
asti. 

Perinneyhdistyksen hallitus laa-
tinut yhdistykselle 100-vuotisjuhla-
vuosille vision, selkeät toiminnan 
tavoitteet ja strategian. Näin kyke-
nem me tavoitteidemme  mukaisesti 
tuomaan esille jääkärien keskeisen 
roolin Suomen itsenäistymisessä ja 
sen jälkeisessä yhteiskunnan kehit-
tämisessä. Tämä asiakirja esitellään 
toisaalla tässä lehdessä.

Meillä on paljon puuhaa tulevi-
na vuosina. Ja se on hyvä.

Jukka Knuuti

Kansikuva. Adolf Bockin 
maalausta ”Jääkärien tulo 
Vaasaan” säilytetään presi-
dentin linnassa. Copyright 
tasavallan presidentin linna

Perinneyhdistys täyttää 40 vuot-
ta.  Merkkipäivä olisi ollut eilen, 

sillä Jääkärinuorten vuosikokouk-
sessa 17. helmikuuta 1971 päätettiin 
perustaa Jääkäripataljoonan 27:n pe-
rinneyhdistys. Jääkärinuoret puoles-
taan oli perustettu 1966. Jo vuodesta 
1955 oli ollut jääkärien  jälkeläisten  
toimintaa, sanoi puheenjohtaja Juk-
ka Pennanen avatessaan JP27:n pe-
rinneyhdistyksen vuosikokouksen 
Tampereella 18. helmikuuta. Kokous 
pidettiin Satakunnan lennoston ti-
loissa Tampere-Pirkkalan lentoken-
tän liepeillä. 

Emme kuitenkaan juhli nyt 
40-vuosispäiviämme vaan keskitym-
me valmistautumaan jääkäriliikkeen 
tulossa oleviin 100-vuotisjuhliin. 
Mutta 50-vuotisjuhlia vietämme ko-
measti 2022, lupasi Pennanen.  

– Tampereen taistelut olivat va-

paussodan kulminaatio ja jääkä-
reillä oli niissä ratkaiseva osuus. 
Tampereen valtausta ei kuitenkaan 
ole nähty syytä juhlia. Tampereen 
taistelujen aikana maihin nousseet 
saksalaiset lyhensivät sotaa ja näin 
estivät sodan uhrien määrän vielä 
kasvavan

Jääkäripataljoona 27:n perin-
neyhdistys on saanut viime vuosina 
runsaasti tukea ilmavoimilta. sanoi  
puheenjohtaja Pennanen. Tänään 
meitä isännöi täällä Tampereel-
la Satakunnan lennosto. Vuosi sit-
ten vastaavan kokouksen pidimme 
Rovaniemellä Lapin Lennoston toi-
miessa isäntänä. Kesäretkellä Jyväs-
kylän seuduilla Ilmavoimat pitivät 
meitä hyvänä Luonetjärvellä. Karja-
lan lennostokin oli mukana, kun sen 
tiloissa vihittiin viime kesänä Kuopi-
on osaston lippu. Myös Ilmasotakou-

lun vieraanvaraisuutta Kauhavalla 
saimme nauttia tämän vastaavan ko-
kouksen yhteydessä kolme vuotta 
sitten.

Strategia 100-vuotis-
juhlia varten

Puheenjohtaja esitteli kokouksel-
le tulossa olevien jääkäriliikkeen 
100-vuotisjuhlien strategian. On 
päästävä siihen, ettei jääkärihistori-
aa sekoiteta niihin 1918-tapahtumiin, 
mihin se ei kuulu, Nuorelle polvelle 
on tehtävä selväksi liikkeen tavoite, 
itsenäinen Suomi. Strategiasta tulee 
käydä selville juhlien tavoite, teemat 
ja päätapahtumat. 

Pennanen jakoi vuosikertomusta 
käsiteltäessä kiitoksia eri paikallis-
osastoille. Helsinki-Uusimaa on teh-
nyt suureen työn yhdistyksen kohta 

Kokousväki tutustuu do-
kumentteihin Satakunnan 
lennoston auditoriossa. Etu-
rivissä vasemmalta Anja 
Voss, Margaretha Berghell, 
seuraavalla rivillä Maisa 
Crockford, Paul Voss, Jukka 
Knuuti ja Pekka Jokela.

JP27:n perinneyhdistys  täytti 40 vuotta
syntymäpäivät Tampereella vuosikokouksen merkeissä
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valmistuvien kotisivujen aikaansaa-
miseksi. Kanta-Hämeen vastuulleen 
ottama uuden jääkärilipun hankki-
minen edistyy hyvin.  Keski-Suomi 
järjesti harvinaisen asiapitoiset ke-
säpäivät, vaikka aluksi väittivätkin, 
ettei Jyväskylän ympäristössä ole 
paljoa jääkäreihin liittyvää.

Kuopion osastolle vihittiin sen 
lippu samoin kuin Lapin osastolle, 
joka myös järjesti ansiokkaasti vuo-
den 2011 vuosikokouksen. Oulun 
osasto sai valmiiksi Pohjois-Pohjan-
maan jääkärihautakirjan. Päijät-Hä-
me puolestaan on tehnyt hyvää työtä 
järjestämällä lukiolaisille jääkäriai-
heista seminaaritoimintaa.

Aivan erityisen tunnustuksen sai 

Vaasa, jonka toiminta on ollut rat-
kaiseva pienoispatsashankkeen to-
teutumiselle. Patsaiden myynnissä 
taas on kunnostautunut parhaiten 
Varsinais-Suomen osasto, joka on 
myynyt ”alle kymmenen vihreää ja 
lukemattomia mustia”.

Tunnustusta jaettiin myös kans-
lialle. Kari J. Talvitie ja Tiina Kiis-
ki  ovat tehneet lujasti töitä ja kanslia 
on paremmassa järjestyksessä kuin 
vuosiin. Käytössä on myös uusi tie-
tokoneohjelma, joka takaa asioiden 
sujumisen.

Puheenjohtaja totesi, että hal-
lituksen jäsenyydet ovat viime 
vuosina vaihtuneet onnistuneesti. 
100-vuotisjuhlien aikaan saamisek-

si on tärkeää, että saamme parhaat 
mahdolliset voimat hallitukseen. 
Vaihtuvuus kertoo, ettei kenenkään 
tarvitse pelätä valintaa siksi, ettei 
tehtävästä pääse koskaan pois. Toi-
saalta hallituksen jättänyt voi tulla 
myöhemmin takaisin

Marjo Kervisestä
kolmas kunniajäsen

Puheenjohtaja Pennanen kutsui pe-
rinneyhdistyksen uudeksi kunnia-
jäseneksi Marjo Kervisen ja kiitti 
häntä vuosikymmenien aktiivisuu-
desta. Tällä hetkellä yhdistyksellä 
on kaksi muuta kunniajäsentä, Paul 
Voss ja Henrik Nordenswan.

Muita yhdistyksen hyväksi toimi-
neita palkittiin ansiomerkein. Kul-
taisen ansiomerkin numero 34 sai 
hallituksen jäsenyyden jättänyt Mik-
ko Selin. Kokouksen järjestelyistä 
vastuun kantanut Tampereen osas-
ton puheenjohtaja Pekka Virtanen 
palkittiin hopeisella ansiomerkil-
lä numero 99. Pronssisella merkillä  
numero 59 palkittiin Tiina Kiiski ja 
Jussi Virtamo numerolla 61. 

100-vuotisjuhliin
tarvitaan rahaa

Jääkärisäätiön puheenjohtaja Asko 
Kilpinen muistutti, että 100-vuois-
juhlasarjan onnistuneeseen läpi-

menoon tarvitaan paitsi strategiaa 
myös rahaa. Juhlakauden hankkei-
siin kuuluu myös uusi suurteos jää-
käreistä, jonka valmistelut ovat 
menneillään. Kilpinen arvioi rahaa 
tarvittavan 100–200 000 euroa, jon-
ka kokoon saaminen näinä aikoina 
ei ole helppoa. Siihen tarvitaan niin 
säätiön, perinneyhdistyksen kuin 
myös sen paikallisosastojen aktiivi-
suutta.

Kilpinen toivoi, että tällä kertaa 
saadaan valtiovalta huomioimaan 
itsenäistymiseen ja vapaussotaan 
liittyvät juhlat paremmin kuin  
90-vuosijuhlien aikana. Hän uskoi, 
että näin tapahtuu. koska valtioneu-
vosto on asettanut professori Martti 

Häikiön johtaman työryhmän suun-
nittelemaan juhlavalmisteluja. 

Kokouksen päätteeksi Martti 
Ehrnrooth toivotti jääkäriperinteen 
vaalijat tervetulleeksi tällä kertaa 
kesäiseen Vaasaan. Kesäpäivät pi-
detään siellä 11.–12. elokuuta. Näin 
täyttää vaasalaisten pitkäaikainen 
toive voida esitellä heidän kaupun-
kiaan muutenkin kuin helmikuun 
pakkasessa ja tuiverruksessa, kun he 
vuosi toisensa jälkeen ovat järjestä-
neen jääkäreiden saapumisen muis-
topäivän juhlallisuudet.

Palkitut vasemmalta: Mikko Selin kultainen ansiomerkki n:o 34, Pekka Virta-
nen hopeinen ansiomerkki n:o 99, pronssiset ansiomerkit Jussi Virtamo n:o 61  
ja Tiina Kiiski n:o 59. 

Illallispöydässä Tampereen suomalaisen klubin Marski-salissa. Vasem-
malta Sirkka Pennanen, Jukka Pennanen ja Pekka Virtanen.

Puheenjohtaja onnitteli lämpimäs-
ti kunniajäseneksi kutsuttua Marjo 
Kervistä.

Juhlaillallinen Mannerheimin
ja Svinhufvudin silmien alla

Jos tuossa seinäkuvagalleriassa olisi Mannerheimin ja 
Svinhufvudin kuvien lisäksi vielä jääkäreitä, niin sii-

nä olisi koko Suomen itsenäisyyden ydinjoukko, sanoi 
puheenjohtaja Jukka Pennanen tervehdyssanoissaan juh-
laillallisella, joka nautittiin Tampereen suomalaisen klu-
bin Marski-salissa. Partiolippukunta Tampereen Kotkien 
soittokunta aloitti tilaisuuden komeasti Jääkärimarssilla. 
Juhlaesitelmänä Pekka Ruusukallio kertoi majuri Jussi Kir-
javaisen, pirkkahämäläisen soturin ja journalistin dramaat-
tisesta elämästä.

Perinneyhdistys on hyvässä iskussa ja voi edelleen hy-
vin, vaikka viimeinen jääkäri Väinö Valve kuoli 1995. 
Puolustusvoimien tuki on vastaisuudessakin tärkeä yhdis-

tyksen toiminnalle. Puolustusvoimien komentaja kenraali 
Ari Puheloinen on lähdössä Finnentagin juhlintaan Ho-
henlockstdtiin ja tulee saamaan hyvän briiffauksen jääkä-
reistä kenraali Kilpiseltä ja minulta lupasi Pennanen.

– Tämän päivän nuoriso ei hyväksy itsestään selvyyksi-
nä perinteisiä arvoja. Jääkärien tarina on kuitenkin satut-
tava ja se menee perille oikein tarjottuna.

– Jääkärien perinnetoiminta on vapaaehtoista eikä siinä 
saa hiostaa tekijöistä liikaa. Vapaaehtoinen toiminta onnis-
tuu niin kauan, kun kaikilla osanottajille on mukavaa. Let-
keään toimintaan on helppo sitoutua, sanoi Pennanen.

Pirkanmaan osaston puheenjohtaja Pekka Virta-
nen muistutti, että juhlapaikan viereisessä korttelissa on 
Tampereen raatihuone, joka huhtikuussa 1918 oli Tam-
pereella punaisten viimeinen tukikohta. Virtanen ker-
toi Tampereella olevista monista vapaussotaan liittyvistä 
muistomerkeistä. Päivällä seppelpartio teki kunniakäyn-

nin Härmälässä olevalle jääkärimuistomerkille. Vehmai-
sissa Mannerheim-kalliolla on Marskin patsas paikalla, 
josta hän tarkkaili huhtikuussa 1918 Messukylän peltojen 
yli kohti Tamperetta hyökkääviä valkoisia joukkoja. Keskel-
lä kaupunkia on Vapaudenpatsas. Kaikki teokset ovat Evert 
Porilan käsialaa.

Pirkanmaalta lähti 140 miestä jääkäreiksi. Tampereen 
valtauksen yhteydessä kaatui 29 jääkäriä. Perinneyhdistys 
käy vuosittain kunniakäynnillä heidän Kalevankankaan 
hautausmaalle olevalla muistomerkillään. Samalla kertaa 
käydään myös Tampereen taisteluissa kaatuneiden ruotsa-
laisten vapaaehtoisen muistomerkillä, sanoi Virtanen.

Seppeleenlasku Pirkkalan jääkärimuistomerkille. Kun-
niavartiona alikersantti Jussi Leppänen (vasemmalla) 
ja upseerikokelas Antti Lähde. Seppeleen laski Kyösti 
Tammisto. Kuva Teemu Mikkola

Partiolippukunta Tampereen Kot-
kien soittokunta kapellimestari 
Tapani Virkin johdolla avasi juh-
laillallisen Jääkärimarssilla.
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Satakunnan lennosto, joka vuo-
teen 1985 asti toimi Porissa, 

aloitti suihkukonelentämisen Suo-
messa, kun se otti käyttöön De Ha-
villand Vampire-hävittäjät 1953. 
Ensi vuonna Porissa vietetäänkin 
suomalaisen suihkukonelentämisen 
60-vuotisjuhlia. sanoi esikuntapääl-
likkö, everstiluutnantti Kari Parti-
nen esitelleessään lennostoa.

Lennosto otti ensimmäisenä 
käyttöön myös Fouga Magister suih-
kuharjoitushävittäjät 1958. Satakun-
ta säilyi lennoston nimessä, kun sen 
Hävittäjälentolaivue 21 siirtyi Tam-
pereelle 1985.

Tampereen Hornetin tekevät 
vuosittain 39–40 tunnistuslentoa 
Pohjoisella Itämerelle tai Suomen-
lahdella. Meren yläpuolella ollaan 15 

minuutissa. Nopeamminkin pääs-
täisiin, mutta yliäänennopeuksia 
vältetään normaaliaikana, sillä siitä 
syntyvät paineaallot saattaisivat teh-
dä tuhoa maassa.

Ilmavoimien tehtävät lisääntyvät, 
kun ne saavat ilmasta maahan -ka-
pasiteetin, millaista sillä ei ole ollut 
sitten toisen maailmansodan, kun 
Pariisin rauhansopimus kielsi Suo-
melta pommikoneet. Hornetin tule-
vat ”älykkäät” pommit laukaistaan 
kymmenien kilomerien päässä koh-
teesta ja näin vältetään ilmatorjunta. 

Nyt tunnelmat ovat tunnelmat 
Tampereella hieman apeat, sillä len-
noston Hornetit siirretään Karjalan 
lennostoon Rissalaan ja Lapin len-
nostoon Rovaniemelle. Tilalle tule-
vat kuljetuskoneet Luonetjärveltä ja 

koelentotoiminta Kuoreveden hal-
lista.

Mutta vielä synkemmät ovat tun-
nelmat Kauhavalla, minne Partinen 
sanoi lentävänsä maanantaina. Il-
masotakoulun Kauhavalta Tikka-
koskelle siirron järkevyyttä kyselikin 
kauhavalainen Juhani Passi, mihin 
Partinen ei tietenkään kyennyt vas-
taamaan.

Puheenjohtaja Asko Kilpinen 
kiitteli Partisen esityksen selkeyttä. 
Se oli parempi, kuin mitä evp-ken-
raaleille oli edellisviikolla esitetty 
pääesikunnassa. 

 
Tekstit:Jukka Knuuti
Kuvat: Paavo Mikkonen

Mahtavan juhlaillallisen jälkeen puheenjohtaja Asko 
Kilpinen korosti Jääkärisäätiön tervehdyksessä jääkärien 
merkitystä Suomen itsenäistymisessä. He olivat koulutet-
tuja sotilaita ja tekivät hallituksen joukoista kurinalaisen 
sotajoukon toisin kuin oli laita punaisten puolella. Sak-
salaisten osuus ei ollut ratkaiseva, mutta heidän tulonsa 
lyhensi sotaa ja samalla meidän keskinäistä verenvuoda-
tusta. Kilpinen muistutti, että jääkäreiden historia kestää 
myös kriittisen tarkastelun. Hän lopetti tervehdyksensä 
ehdotukseen, että tuokaa se jääkärimuistomerkki sieltä 
Härmälästä paremmalle paikalle. Sekä Jääkärimuistomer-
kin että Mannerheimin patsaan sijainti kaupungin laidoil-
la johtuu siitä, ettei vasemmisto kaupungin hallinnossa ole 
suostunut niiden sijoittamisen kaupungin keskustaan. n

Satakunnan lennosto
menettää Hornetit

Isännyydestä vastan-
nut Satakunnan lennos-
ton esikuntapäällikkö 
everstiluutnantti Kari 
Partinen palkittiin jää-
käripuukolla.

Vuosikokouksen illallisella Paro-
len edellinen päätoimittaja Pekka 

Ruusukallio piti esitelmän vuonna 
1983 kuolleesta majuri, kirjailija, ur-
heilutoimittaja Jussi Kirjavaisesta, 
pirkka-hämäläisestä soturista, jos-
ta Ruusukalliolla on tekeillä kir-
ja. Kirjavainen ja Ruusukallio olivat 
1950- luvulla useita vuosia toimitta-
jakollegoja Aamulehdessä.

Tampereella vanhemman ur-
heiluväen piirissä Jussi Kirjavainen 
muistetaan hyvin, mutta jo 1930-lu-
vulla hänet mainitaan myös hiihdon 
historioitsijana 

Jussi Kir javaisen sot i lasura 
liittyy Pirkka-Hämeen miesten 
kou luttajaan ja kuuluisaan rinta-
makomentajaan, kaksinkertaiseen 
Mannerheim-ristin ritariin kenraali-
majuri Aaro Olavi Pajariin. Hän oli 
Kirjavaisen esimies sekä 1930-luvulla 
että Talvi- ja Jatkosodissa.

1921 hänet hyväksyttiin Kannak-
sen Rajavartiostoon. Suojeluskun-
taan hänet oli hyväksytty jo 1918. 
Siitä ura sitten urkeni lääkintäaliup-

seerikursseilla Viipurissa ja lopuksi 
RUK:ssa. 

Lehtimies tuli
esille jo nuorena

Jussi Kirjavainen osoitti jo nuorena 
koulupoikana erittäin selviä sano-
malehtimiehen lahjoja. 

Elettiin heimosotien jälkimai-
ninkeihin kuuluneita tapahtumia: 
Muurmannin legioonan jälkisel-
vittelyä, Aunuksen retkeä, Inkerin 
sotatilaa, Viron  vapaussotaa ja bol-
shevikkien ja tsaarin valkoisten ken-
raalien välistä kapina-aikaa. Paljon 
oli tapahtumia Karjalassa ja Kan-
naksen rajanpinnassa. Levotonta oli 
joka suunnalla. Ei ihme että nuoren 
Jussi Kirjavaisen uutisnenä oli herk-
känä koko ajan. 

Innokkaana suojeluskuntalaise-
na Jussi Kirjavainen kirjoitti Hak-
kapeliittaan .Aamulehti sai häneltä 
ensimmäisenä juttuna julkaistavak-

si neliosaisen sarjan RUK:sta. Jussi 
Kirjavaisen nimimerkki Jii ilmestyi 
Aamulehteen Jussin pakinoiden alle-
kirjoitukseksi 1934.

Pajarin joukkojen
komppanianpäällikkö

1932 hän aloitti työt 3. sotilasohjaa-
jana Pohjois-Hämeen suojeluskun-
tapiirissä Tampereella esimiehenään 
piiripäällikkö, evl sittemmin 2-ker-
tainen Mannerheim-ristin ritari Aa-
ro Olavi Pajari.

Sotilasohjaajan työ oli kuin tehty 
Jussi Kirjavaiselle. Hän nautti liikun-
nasta fyysisen kunnon kohottajana, 
ja poikien ohjaajana hän sai nuoret 
innostumaan.

Tehtävät saivat entistä suurem-
man merkityksen vuodesta 1932 läh-
tien, kun 

Suojeluskuntajärjestö sai aluejär-
jestelmän kautta vaativan tehtävän: 
se muodostaisi rungon liikekannal-
lepanon toteuttamisessa ja sodanai-

Pekka Ruusukallio piti juhlaesitel-
män työtoveristaan  sotaveteraa-
nista ja urheilutoimittajasta Jussi 
Kirjavaisesta.

Majuri Jussi Kirjavainen
pirkkahämäläinen soturiPekka Ruusukallio

Jussi Kirjavainen hoiti Oslon talviolympialaiset Aamulehteen ollessaan 
Valpoa paossa.
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kaisen kenttäarmeijan luomisessa.
YH:ssa Pohjois-Hämeen Suoje-

luskuntapiirin päällikkö evl A O Pa-
jari määrättiin JR 16:n komentajaksi. 
Luutnantti Jussi Kirjavainen mää-
rättiin lkp:ssä JR 16:n I pataljoonan 
adjutantiksi, mutta siirrettiin sitten 
komppanian päälliköksi. Hän osal-
listui Tolvajärven ja Aittojoen tais-
teluihin ja haavoittui Aittojoella  
Moskovan rauhan päivänä 13.3.40 

Kirjavainen palasi  Pirkka-Hä-
meen  Suojelukunnan esikunnan    
sotilasohjaajaksi. Hänet ylennettiin 
kapteeniksi 1940.

 
Kuoreveden miehet
Kannaksen halki 1941

Kesäkuussa 1941 Pajarista tuli lkp:n 
alkaessa 18.Divisioonan komentaja. 
Kirjavaisesta tuli komppanianpääl-
likkö tämän divisioonan JR 27:n III 
pataljoonaan.  

Pataljoona, johon Kirjavaisen 
komppania kuului, joutui ensim-
mäisenä suorittamaan sisään- ja lä-
pimurron Pajarin 18. Divisioonan 
hyökkäyksessä Ilmeen kylää vallat-

40-vuotiaan perinneyhdistyksen 
lähtökohdat kohti 100-vuo-

tisjuhlia ovat hyvät; jäsenmäärä on 
vakiintunut, talous on kunnossa, toi-
minta on aktiivista ja lähes koko maan 
kattavaa sekä rajat ylittävää. Myös 
kanslian toiminta ja tilat ovat kunnos-
sa sekä tietojärjestelmät uudistumassa.

Tulevat haasteet liittyvät jäsenten 
ikääntymiseen sekä aatteellisuuden 
vetovoimaisuuden vähenemiseen in-
ternetsukupolven osalta. Yhdistyksen 
100-vuotisjuhlat antavat erinomaisen 
mahdollisuuden perinneyhdistyksen 
vision kirkastamiselle, selkeiden ta-
voitteiden asettamiselle ja strategialle 
sekä vuosittaiselle konkreettiselle toi-
mintasuunnitelman kirjaamiselle ja 
toteuttamiselle.

Perinneyhdistyksen visio on ol-
la vahva toimija isänmaallisuuden ja 
muiden perinteisten arvojen vahvis-
tamisessa suomalaisten keskuudes-
sa. Tätä tehtävää toteutetaan tuomalla 
aktiivisesti ja monipuolisesti esille yh-
distyksen sääntöjen mukaisesti jää-
käriliikkeen aatteellisia motiiveja ja 
jääkärien toimintaa itsenäisen Suo-
men synnyssä ja kehittämisessä.

Perinneyhdist yksen tavoite 
100-vuotisjuhliin liittyen on varmis-
taa, että jääkäriliike ja jääkärien toi-
minta isänmaan hyväksi tunnetaan, 
ja ymmärretään että jääkärien perim-
mäinen tavoite oli itsenäinen Suomi 
irrallaan Venäjästä. 

Vuonna 2014 aloitettavalla syste-
maattisella 100-vuotisjuhlallisuuksien 
läpiviennillä taataan se, että jääkäri-
liikkeen hieno ja koskettava tarina ei 
hautaudu ja hämärry vuoden 1918 ta-
pahtumien kansallisen syyttelyn alle. 

Jäsenmäärä nostetaan vuoteen 
2015 mennessä 2000:een

Strategia keskittyy kotimaan toimin-
taan, mutta eri tapahtumilla pyritään 
vaikuttamaan myös Suomen historian 
tämän vaiheen tunnetuksi tekemiseen 
Saksassa, Latviassa ja Ruotsissa.

Strategian askelmat kohti tavoitet-
ta toteutetaan vuosittaisella konkreet-
tisella tavoitteen asettelulla, teemoilla 

ja toimintaa aktivoivilla päätapahtu-
milla. 

Tavoitteet, teemat ja päätapahtu-
mat ovat alustavasti seuraavat: 

Vuosi 2012
Vahvistaa 100-vuotisstrategia, yh-
distys ja säätiö 40 vuotta, Vaasan 
kesäpäivät

Vuosi 2013 
Valmistautua 100-vuotisjuhliin, 
uuden jääkärilipun vihkiminen, 
Hämeenlinnan vuosikokous/95 
vuotta jääkärien saapumisesta 
Vaasaan, kesäpäivät Latviassa

Vuosi 2014
Jääkäriliikkeen lähtökohtien esit-
tely, Jääkäriliike 100 vuotta, (I osa/
tietokirjan ilmestyminen jääkä-
reistä), Ostrobotnian juhla

Vuosi 2015
Lockstedter Lager ja koulutus tu-
tuksi, Jääkärien lähdöstä ja Sak-
saan saapumisesta 100 vuotta, 
Hohenlockstedtin juhlallisuudet/
Finnentag

Vuosi 2016 
Koulutuksen järjestelyt, Maximi-
lian Bayer, siirtyminen Latviaan, 
Schmardenin taistelun muisto-
merkin paljastusjuhla Schmarde-
nissa

Vuosi 2017 
Jääkärien vaikutus itsenäisyyteen, 
jääkärit itsenäisyyden takuumie-
hinä (II osa/tietokirja), 6.12.2017 

Vuosi 2018
Jääkärien roolin kirkastaminen 
nykysuomalaisille, jääkärit vapa-
ussodassa, valatilaisuus Liepajassa, 
paluu Vaasaan 

Vuosi 2019 
Jääkärien merkityksen korostami-
nen sotien välillä, jääkärit yhteis-
kuntaa rakentamassa, seminaari 

Alaosastot laativat vuoden 2012 ai-
kana vastaavan strategia-asiakirjan. 
Lähtökohtana on perinteisten tapah-
tumien lisäksi kahdesta kolmeen 
omaa, erillistä 100-vuotisjuhlallisuuk-
siin liittyvää tapahtumaa. Samal-
la laaditaan tavoitteet jäsenmäärän 
nostolle. n

JP27 Perinneyhdistyksen 100-vuotisstrategia

taessa. Hyökkäyksen edistyessä var-
sinkin Antrean valtaus muodosti 
Kirjavaisen johtajantaidon ja urhool-
lisuuden merkkipäivän. Joukkojen 
keskuudessa katsottiin, että Antre-
an kirkonkylän valtaus oli pääosalta 
kuorevesiläisen komppanian ansiota.

Aktiivinen
asekätkijä

Asekätkentä muodosti seuraavan 
kohtalokkaan jakson Kirjavaisen 
elämässä. Hän kertoi 70-luvulla re-
serviupseerikerhonsa juhlatilaisuu-
dessa:

”Noudatin esimieheni käskyä so-
tilasvalaani noudattaen niin sodan 
kuin rauhankin aikana. Sijoitin al-
kuun  225 konepistoolia ja 600 ki-
vääriä parempaan talteen ja ilmoitin 
heti majuri Mattilalle, että työ oli 
tehty. Hän määräsi kuitenkin jatka-
maan ja kävi selväksi, että ainakin 
Pirkka-Hämeessä olisi varattava ma-
teriaalia kahta pataljoonaa varten”.

Vuoden 1945 puolella Kirjavaisen 
oli hävittävä maan alle Pakenijan ta-
voitteena jo varhaisessa vaiheessa oli 
siirtyminen Ruotsiin.

Ruotsissa
10 vuotta

Ystävät järjestivät matkan Pohjanlah-
den yli heinäkuussa 1946. Ruotsissa  
Kirjavainen ilmoittautui viranomai-
sille. Hänet sijoitettiin kuuluisaan 
Långholmenin tutkintovankilaan.

Jussi sai heti vankilaan asetut-
tuaan kirjeen ruotsalaiselta urhei-
lujohtajalta Bertil Nordenfeltiltä. 
Oleskelu- ja työlupa järjestyi melko 
pian.  Jussin vaimo Eevi ja Ilkka-
poika pääsivät Ruotsiin, kun Jussi oli 
asettunut työpaikalleen.

Pakomatkasta tuli yli 10 vuotta 
pitkä. Jussi kuitenkin kirjoitti ahke-
rasti Suomeen Aamulehteen, Urhei-
lulehteen ja aikakausilehtiin ja toimi 
mm. 1952 Oslon Talviolympialaisis-
sa  Aamulehden valtuuttamana toi-
mittajana – Valpon pakolaisena!

Vuonna 1957 Jussi palasi Aamu-
lehden silloinen päätoimittaja Jaakko 
Hakala toivotti hänet tervetulleek-
si Aamulehteen urheilutoimittajaksi, 
työtoverikseni päälajeinamme hiihto, 
suunnistus, yleisurheilu.

Kirjavaisen komentoryhmä talvisodassa.

Jääkärilippu-
postimerkki
 

 

Helsinki-Uusimaan osas-
to on teettänyt oheisen 

1.luokan ikipostimerkin, 
jossa liehuu jääkärilippu. 
Suunnittelutyötä veti osas-
ton edellinen puheenjohtaja 
Henrik Lagus. 

n Merkkiä voi tilata joko 
jääkärikansliasta sähköpos-
titse 
jaakarikanslia@kolumbus.fi. 
tai puhelimitse numerosta 
09 135 1009 tai 
050 377  8845 (Tiina Kiiski). 

Toimitusaika on noin kaksi 
viikkoa. Postimerkkiä myy-
dään kaymmenen kappaleen 
arkeissa ja minimitilaus-
määrä on yksi vihko. Arkin 
hinta on 20 euroa. Lisäksi 
tulevat toimituskulut.

Jääkärilippu-postimerkki 
on tyylikäs tapa kertoa jää-
käriperinteistä. Merkki so-
pii mainiosti myös lahjaksi.
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JP 27n Perinneyhdistys ja Jääkärisäätiö 
täyttävät tänä vuonna 40 vuotta. Sää-

tiö ja yhdistys tekevät jääkärien ja heidän jälkeläis-
tensä aikanaan määrittelemien sääntöjen mukaista 
työtä hyvällä menestyksellä tässä päivässä. Usein 
tällaiset yhdistysten tasavuosi-tapahtumat antavat 
perusteet suunnitelmallisuuteen ja toiminnan ryh-
distämiseen.

JP 27n Perinneyhdistyksen tai Jääkärisäätiön 
perustamisen tasavuodet eivät ole kuitenkaan yh-
distyksellemme ja sen jäsenistölle tärkeimpiä juh-
lan tai ryhdistäytymisen syitä. Me saamme voimaa 
ja perspektiiviä omalle toiminnallemme juhlimalla 
jääkäriliikkeen syntyä, jääkärien koulutuksen al-
oittamista, jääkärivalaa ja jääkärilipun vihkimistä 
sekä jääkärien paluuta ja vaikuttavuutta Suomessa. 
Yhdistyksellämme onkin lähivuosina edessämme 
ainutlaatuinen vaihe, joka samalla käynnistää it-
senäisyyteemme liittyvät 100-vuotisjuhlallisuudet. 
Kolme vuotta ennen maamme 100-vuotisjuhlia 
saamme juhlia 100-vuotistapahtumana jääkäriliik-
keen perustamista marraskuussa 2014. Siitä juhlat 
jatkuvat useana toimintavuonna ja monin tapahtu-
min kevääseen 2018 asti. 

Vapaaehtoisen järjestötoiminnan suurim-
pia haasteita on toimia pitkäjänteisesti järjestön 
periaatteiden toteuttamiseksi. Jotta perinney-
hdistys tavoitteittensa mukaisesti kykenee tu-
omaan esille jääkärien keskeisen roolin Suomen 
itsenäistymisessä ja sen jälkeisessä yhteiskunnan 
kehittämisessä, on meidän käytettävä tulevat vuo-
det systemaattisesti hyväksemme.  Siksi perinneyh-
distyksen hallitus laati yhdistykselle vision, selkeät 
toiminnan tavoitteet ja strategian. Tämä asiakirja, 
joka on esitelty toisaalla tässä lehdessä, on aikais-
empaa lyhyempi ja antaa yhdistyksellemme selkeät 
perusteet juhlavuosien eri tilaisuuksille ja toimin-
nan painotuksille. Samalla se kannustaa ja ohjaa 
alaosastoja jäntevään rinnakkaistyöskentelyyn. 
Suunnitelma on joustava ja sen sisältö tarkistetaan 
tarvittaessa vuosittain. 

Vapaaehtoisessa yhdistystoiminnassakin on 
tärkeää, että tavoitteet ovat realistisia. Ei pidä ku-

rotella tähtiin, vaan pitää jalat maassa. Varsinkin 
alaosastojen tapahtumat tulee suunnitella siten, 
että ne ovat osaston omalle alueelle ominaisia eivät-
kä vaadi jäsenistöltä kohtuuttomasti työtä tai muita 
resursseja. Tulevien vuosien aikana ehkäpä kaksi 
tapahtumaa osastoa kohden olisi sopiva määrä. 
Tästä koostuisi valtakunnallisesti neljän vuoden 
aikana jo 30 eri tilaisuutta. Kun tähän lisätään 
yhdistyksen valtakunnalliset tapahtumat ja juhlal-
lisuudet, kykenemme olemaan laajasti ja kattavasti 
julkisuudessa usean vuoden ajan.

Perinneyhdistyksen uusi hallitus valittiin viime 
marraskuun toimintasuunnitelma- ja vaalikokouk-
sessa Merisotakoululla. Tälläkin kertaa saimme 
hallitukseen uuden jäsenen, Arno Hakkaraisen 
erovuorossa olleen Osmo Suomisen tilalle. Kun ry-
hdyin puheenjohtajaksi reilut kolme vuotta sitten, 
kannustin hallituksen jäseniä sopivaan tehtäväki-
ertoon. Tätä käytäntöä on noudatettu hyvin. Viime 
vuosina on useita uusia innokkaita jäseniä tullut 
ansioituneiden ja kokeneiden jäsenten tilalle halli-
tukseen. Pidän tätä menettelyä tärkeänä ja toimin-
nan jatkuvuuden kannalta välttämättömänä. Näin 
saamme uusia ajatuksia yhdistyksen toimintaan 
ja samalla jäsenistön ja hallituksen vuorovaikutus 
lähentyy. Mikään ei tietystikään estä sitä, että ai-
kaisemmin hallituksen työskentelyyn osallistunut 
jäsen valitaan myöhemmin uudelleen. Kiitänkin 
kaikkia hallituksen jäseniä siitä, että joustavuus-
periaatetta on kyetty noudattamaan.

Merisotakoulun kokouksessa ilmoitin, että 
samalla kun siirryn reserviin, vetäydyn yhteensä 
kuuden varapuheenjohtaja- ja puheenjohtajavuo-
den jälkeen puheenjohtajan tehtävästä vuoden 
2013 alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistykselle 
valitaan uusi puheenjohtaja tämän vuoden mar-
raskuussa. Lupaan tietysti tulevina juhlavuosina-
kin olla yhdistyksen jäsenenä innokkaasti mukana 
toiminnassa ja juhlimassa jääkärien hienoa per-
intöä yhdessä teidän kanssanne.

JP52

P u h e e n j o h t a j a n  P a l s t a  j P 5 2

40-vuotias kulkee 
suunnitelmallisesti 
kohti 100-vuotisjuhlia

Kenraali Ari Puheloinen osal-
l istui ” jääkäripäivänä ” 25. 

hel    mikuuta Finnentagin juhlalli-
suuksiin Hohenlockstedtin kaupun-
gissa. Kunnialehdon seremoniassa oli 
mukana tälläkin kertaa yli kaksisataa 
saksalaista ja suomalaista jääkäripe-
rinteen ystävää.

Pormestari Bernhard Diedrich-
sen toimi isäntänä ja toivotti vie-
raat tervetulleeksi. Jääkäripatsaalla 
puhuivat sen jälkeen kenraali Pu-
heloinen ja hänen jälkeensä Saksan 
Jalkaväkiliiton edustajana Hammel-
burgin Jalkaväkikoulun johtaja pri-
kaatikenraali Günter Engel. 

Viime vuosien tapaan seppeleensä 
suomalaisten jääkärien muistomer-
kille laskivat niin sekä suomalaisten 
että saksalaisten perinneyhteisöjen 
edustajat. Myös virolaisten ryhmä oli 
tällä kertaa mukana. Kunnialehdos-
sa olevat ensimmäisessä ja toisessa 
maailmansodassa kaatuneitten lähi-
seudun saksalaisten muistokivet ku-
kitettiin nekin. 

Kenraali Ari Puheloisen ohjel-
maan sisältyivät myös tutustumi-

nen entiseen Lockstedter Lagerin 
harjoitusmaastoon samoin kuin uu-
distettuun Wasserturmin kotiseutu-
museon näyttelyyn, jossa esiteltiin 
suomalaisten jääkärien historian 
lisäksi Saksan partiopoikaliikettä. 
Samassa tilassa kuultiin esitelmä 
Lockstedtin harjoitusleirin historias-
ta, jolloin saatiin taas lisätietoja. Pe-
rinneyhteistyö suomalaisten kanssa 
onkin synnyttänyt alueella halun 
tutkia omaa historiaa ja keisarillisen 
Saksan sotilaskoulutusta yleensä. 

Kenraali Puheloisen seurueen li-
säksi pääkonsuli Erja Tikka ja mo-
lemmat Suomen sotilasasiamiehet 
osallistuivat tapahtumaan. Paikal-

la olivat myös Perinneyhdistyksen 
ja Jääkärisäätiön puheenjohtajat se-
kä kummikaupunki Lapuan edus-
tajat ja mm. satakuntalainen ryhmä. 
Edelleen vieraista voidaan maini-
ta Saksan Jalkaväkiliiton aikaisem-
pi puheenjohtaja kenraaliluutnantti 
evp Friedrich W. Riechmann. Fin-
nentagin vakiintunut ydinjoukko 
oli nytkin suomalais-saksalainen re-
serviläisten ryhmä. Yhteysupseerina 
apuaan antoi jälleen kerran reservin 
everstiluutnantti Mark Aretz. 

Kari J Talvitie

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloisen läsnäolo oli merkkitapahtuma Finnentagissa. Puheloinen ja 
puheenjohtaja, kenraalimajuri Jukka Pennanen saksalaismaisemassa.

Kenraali Puheloinen 
osallistui Finnentagiin

Päivän tapahtu-
miin osallistui 
perinteisesti se-
kä suomalaisia 
että saksalaisia 
reserviläisiä. 
Rivistön päässä 
Reservisten-
kamaraden-
schaftin lippu.
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Suomeen 1907 luotu aito kansan-
valta on säilynyt murtumatta lä-

pi kapinoiden ja sotien. Svinhufvud 
oli eduskunnan ensimmäinen puhe-
mies, joka puolusti Suomen oikeuk-
sia ja loi sen arvokkaan tavan, jolla 
lakeja Suomessa säädetään. Häneen 
henkilöityy oikeusvaltion kulmakivi, 
lain kunnioituksen periaate.

Suomi itsenäistyi 1917 ja kykeni 
säilyttämään vapautensa. Svinhuf-
vud oli itsenäisyysjulistuksen an-
taneen senaatin pääministeri. Hän 
joutui karkottamaan venäläiset sota-
joukot maasta ja kukistamaan sosia-
listien tekemän kapinan. Vapaus- ja 
sisällissodan jälkeenkin kansanvalta 
säilyi ja laajeni kunnalliselle tasolle. 
Svinhufvud luotsasi kehitystä itse-
näisen Suomen ensimmäisenä oma-
na valtionpäämiehenä.

Euroopan maat hylkäsivät yk-
si toisensa jälkeen demokratian ja 

siirtyivät eriasteisiin diktatuureihin 
1930-luvulla. Svinhufvud kukisti 
presidenttinä Mäntsälän kapinan ja 
sai hallitusta vastaan aseisiin tarttu-
neet suojeluskuntalaiset palaamaan 
koteihinsa. Tällä valtiomiesteolla 
hän varmisti demokratian jatkuvuu-
den.

Oikeustaistelijasta
tuli poliitikko

Svinhufvud valmistui lakimiehen 
uralle eikä tavoitellut poliittista uraa. 
Hän edusti sukuaan säätyvaltiopäi-
villä. Hän oli suomenmielinen ja 
puolusti ritaristossa ja aatelissa oi-
keutta käyttää suomen kieltä 1894. 
Hän vetosi lakiin ja lisäperusteluna 
oli ”kaikille eduskuntalaitoksille niin 
kallis sananvallan vapaus”.

Poliitikko hänestä tuli sortokau-
den alettua, kun esille nousi tuo-

mareiden menettelytapakiista. ”Jos 
kysymys nousee siitä, mille kannalle 
maan tuomarikunnan on asetuttava 
jälkeen 1899 perustuslakejamme vas
taan ilmestyneitten asetusten suhteen, 
on mielipiteeni, että tuomarikunnan 
tulee edelleen uskollisena valallensa, 
seurata ainoastaan maan perustus
lakeja ja niitten mukaan syntyneitä 
lakeja ja asetuksia sekä olla noudat
tamatta perustuslain vastaisia sään
nöksiä.” (1902)

Hän törmäsi vaikeaan kysymyk-
seen, tuleeko tuomarin noudattaa 
laittomana pitämäänsä lakia. Eräät 
helsinkiläiset valittivat Turun ho-
vioikeuteen Uudenmaan läänin 
venäläisen kuvernöörin väkivaltai-
suuksista tämän hajottaessa asevel-
vollisuuskutsuntojen yhteydessä 
1902 sattuneen mielenosoituksen.  
Hovioikeus nosti syytteen kuver-
nööriä vastaan. Kenraalikuvernööri 
Nikolai Bobrikov vaati toimenpitei-
den keskeyttämistä, ja kun näin ei 
tapahtunut, hän erotti 16 Turun ho-
vioikeuden virkamiestä vedoten 
asetukseen, jota oppositio piti lait-
tomalla tavalla syntyneenä. Erotetut 
muodostivat hovioikeuden päättä-
vien elinten enemmistön. Svinhuf-
v udia pidet t i in hov ioi keuden 
vastarinnan sieluna.

”Viimeisten väkivaltaisten teko
jen ja uusien lainvastaisten sään
nösten johdosta vain huomautan, 
että se tuomari, joka nyt taipuu, sa
malla entistä paljon selvemmin 
tunnustaa itsevaltiuden meillä voi
maanastuneeksi ja vallanpitäjien 
käskyjä noudatettavaksi edellä lain. 
Hänen täytyy silloin myös olla valmii
na tottelemaan kaikkia lain nimellä 
ilmestyneitä säännöksiä ja korkeim
pia käskyjä, olivatpa ne kansalle 
yleensä tai yksityisille kuinka sorta
via tahansa. … Tuomarien suhteen 
on jo muistettava, että he muuta
missa tapauksissa eivät koskaan voi 
taipua ’pakkotilaan’, nimittäin mitä 
tulee sellaisiin vallanpitäjäin väittä
miin ’rikoksiin’, että kansalaiset eivät 
ole taipuneet noudattamaan laitto
mia lakeja.”

Tiukimpaan tilanteeseen Svin-
hufvud joutui Lennart Hohenthalin 
puolustusasianajajaksi 1905. 

Hohentha l ol i  ampunut l i i-

an myöntyväisenä pitämänsä pro-
kuraattori Eliel Soisalon-Soinisen. 
Svinhufvud tiivisti puolustuksensa:

”Kun otamme huomioon, millais
ta vääryyttä on maata kohtaan har
joitettu, kun muistamme että kansa, 
jos se olisi voinut liittyä yhteiseen 
voimainponnistukseen, jos sen voi
ma olisi ollut yhtä suuri kuin sen oi
keus on selvä, olisi se ollut oikeutettu 
karkottamaan kaiken vääryyden ja 
saattamaan laillisuuden maassa voi
maan. Silloin on myöskin ymmär
rettävissä, että yksityisten teot, jotka 
ovat kohdistuneet turmiota tuotta
vaa järjestelmää vastaan, on käytet
ty kansan oikeuden puolustamiseksi, 
sen elämänehtojen suojelemiseksi.”

Hohenthalia ei tuomittu kuo le-
maan, vaan lievempään rangais tukseen 
eli elinkaudeksi kuritushuo neeseen.

Parlamentin puhemies
 ja Siperian vanki

Venäjän-Japanin sota 1904–1905 se-
kä lakot ja levottomuudet Venäjäl-
lä johtivat paineen helpottumiseen 
Suomessa ja eduskuntauudistukseen. 
Säätyvaltiopäivät vaihtuivat yleisil-
lä ja yhtäläisillä vaaleilla valittuun 
eduskuntaan.

Svinhufvud valittiin eduskun-
nan ensimmäiseksi puhemieheksi 
vuosina 1907–1913. Yksinvaltainen 

keisari ja Suomen oikeuksia puolus-
tanut puhemies joutuivat vastakkain, 
ja keisari hajotti eduskunnan ja vaa-
lit pidettiin joka vuosi. Uudistustyö 
vaikeutui.

Svinhufvud vetäytyi Lappeen 
tuomiokunnan tuomariksi Luu-
mäelle. Suomen erioikeuksien kaven-
taminen jatkui ja Suomesta pyrittiin 
tekemään tavallinen Venäjän maa-
kunta. Kun maailmansota syttyi 
1914, tuli Suomesta käytännössä Ve-
näjän sotaleiri.

Svinhufvud lähetti prokuraat-
tori Kasanskille kirjeen 1914, jossa 
hän ei pitänyt tätä laillisena proku-
raattorina, koska hänet oli nimitetty 
yhdenvertaisuuslain nojalla. Kenraa-
likuvernööri Seyn erotti Svinhufvu-
din sotatilalain nojalla, mutta tämä 
ei aikonut erota, koska piti myös so-
tatilalakia laittomasti syntyneenä. 
Tämän johdosta Viipurin kuvernöö-
ri esitti kenraalikuvernöörille PES:n 
karkottamista ” johonkin keisarikun
nan etäiseen kuvernementtiin”.

Svinhufvud pidätettiin 25. mar-
raskuuta 1914 Luumäen käräjäsalissa. 

”En voi ruveta herrojen kanssa tappe
lemaan! Viekää mihin viette, mut
ta laitonta se on!” Hänelle annettiin 
tunti aikaa kerätä omat tavarat. Sit-
ten hänet vietiin Viipurin lääninvan-
kilaan.

Kenraalikuvernööri Seyn karkot-

P. E. Svinhufvudin syntymästä 150 vuotta

Oikeustaistelijasta ja Siperian vangista
tasavallan johtoon ja presidentiksi

Nykyisin on vaikea käsittää, 
miten poikkeuksellinen Suo-
men historia on Euroopassa. 
P. E. Svinhufvudin elämän-
työn kautta on mahdollista 
yrittää selittää Euroopan his-
torian suurimpiin kuuluvaa 
ihmettä, Suomen selviytymis-
tarinaa. 1900-luvulla euroop-
palaisia kansoja repivät kaksi 
maailmanpaloa, kylmä sota 
ja sisällissodat. Vallankumo-
ukset ja diktatuurit polkivat 
yksilöiden vapauksia. Mutta 
Suomi tekee poikkeuksen.

Vuosisatojen aikana kehit-
tynyt oikeusvaltio on kyen-
nyt takaamaan suomalaisten 
yksilönvapaudet. Svinhufvud 
puolusti horjumatta Suomen 
oikeusjärjestystä, kun Suo-
meen yritettiin väkisin istut-
taa venäläiset lait.

Kirjoittaja Martti Häi
kiö on helsinkiläinen 
professori, joka val
mistelee elämäkertaa 
P. E. Svinhufvudista.

Svinhufvud toimistotyön äärellä. Tuon ajan A-neloset olivat nykyistä 
suurempia.

Karkotuspaikat Tymskoje ja Kolyvan olivat kaukana Siperiassa.
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ti Svinhufvudin ”niin pitkäksi aikaa, 
kuin sotatila Suomessa on voimassa, 
Tomskin lääniin”. Svinhufvud puo-
lestaan uskoi palaavansa ”Jumalan ja 

… Hindenburgin avulla”.

Svinhufvudista tuli
Itsenäisyyden isä

Svinhufvud eli karkotettuna Sipe-
riassa lähes kaksi ja puoli vuotta. 
Venäjän keisarin luovuttua vallas-
ta Svinhufvud palasi Helsinkiin 29. 
maaliskuuta 1917. Jo huhtikuun alus-
sa hänestä itsestään tuli prokuraatto-
ri eli oikeuskansleri.

Marraskuussa 1917 Svinhufvu-
dista tuli senaatin puheenjohtaja eli 
pääministeri. Eduskunta hyväksyi 
hallituksen antaman itsenäisyysju-
listuksen 6. joulukuuta 1917.

Enemmistönsä eduskunnassa 
syksyn vaaleissa menettänyt vasem-
misto menetti uskonsa kansanval-
taan ja yritti vallankumousta jo 
marraskuussa. Aseellisen kapinan 

sosialistit tekivät tammikuussa 1918. 
Sen kukistamiseksi oli käytävä si-
sällissota. Sen lisäksi laillisen halli-
tuksen oli karkotettava venäläinen 
sotaväki maasta.

Vapaus- ja sisällissota päättyi 
laillisen hallituksen voittoon tou-
kokuussa 1918. Kapinan takia usko 
kansanvaltaan oli koetuksella myös 
porvareiden keskuudessa. Eduskun-
nan vastapainoksi haluttiin vahva 
valtionpäämies. Svinhufvud valit-
tiin heti voitonparaatin jälkeen 18. 
toukokuuta korkeimman vallan 
haltijaksi, kuten valtionpäämiestä 
tuolloin kutsuttiin. Ulkopolitiikan 
katsottiin olevan hänen tärkein toi-
mialueensa.

Svinhufvud halusi sitoa Saksan 
tukemaan Suomea uutta Neuvosto-
Venäjää vastaan. Siksi hän yritti saa-
da Suomeen saksalaisen kuninkaan. 
Hessenin prinssi Friedrich Karl oli 
muodollisesti Suomen kuninkaaksi 
valittuna, muttei kruunattuna 9.10.-
14.12.1918.

Kun Saksa hävisi maailman-
sodan, ei prinssi ottanut kruunua 
vastaan, ja Svinhufvud erosi, jotta 
ulkopolitiikkaan saataisiin muutos. 
Vapaussodan ylipäällikkö kenraali 
Mannerheim valittiin valtionhoita-
jaksi.

Kukisti 1932
Mäntsälän kapinan 

Svinhufvud vetäytyi politiikasta. 
Kommunisminvastainen kansan-
liike veti hänet kuitenkin takaisin 
maan johtoon, ensin pääministerik-
si 1930 ja sitten presidentiksi 1931. 
Oikeistolainen kansanliike radika-
lisoitui ja sai koko ajan jyrkempiä 
muotoja. Laittomuudet lisääntyivät 
ja huipentuivat helmikuussa 1932 
Mäntsälään kokoontuneiden suoje-
luskuntalaisten vaatimukseen maan 
hallituksen erosta.

Presidentti Svinhufvud veti sel-
vän rajan laittomuuksille. Tasavallan 
suojelulain nojalla annettiin asetus 
Lapuan liikkeen johtomiesten pidät-
tämisestä. Puolustusministeri Lah-
densuo luki presidentin julistuksen 
suojeluskuntalaisille radiossa. Kun 
sekään ei rauhoittanut tilannetta, 
hallitus valitsi 2. maaliskuuta presi-
dentti Svinhufvudin johtamaan ka-
pinan kukistamista. Hän muodosti 

”esikunnan”, johon kuuluivat puolus-
tusministeri Jalo Lahdensuo, sota-
väen päällikkö kenraali Aarne Sihvo, 
suojeluskuntien päällikkö kenraali 
Lauri Malmberg ja Yleisesikunnan 
jalkaväentarkastaja kenraali Hugo 
Österman.

Maa oli sisällissodan partaalla. 

Suojeluskuntalaisia oli kymmenin 
tuhansin valmiina lähtöön Mäntsä-
lään ja sieltä kenties marssille Hel-
sinkiin. Toisaalta maan sotaväki oli 
valmiina kukistamaan kapinan ase-
voimin.

Ratkaisevaksi käänteeksi osoit-
tautui presidentti Svinhufvudin oma 
puhe radiossa: ”Suojeluskuntalaitos 
tulee kärsimään vastaisuudessa ar
vaamattomia vaurioita, jos osa suoje
luskuntalaisista nyt unohtaa valansa 

Ukko-Pekaksi ristitty kivääri oli vielä te-
kemättä. Suojeluskuntalainen Svinhufvu-
dilla oli venäläinen kolmen linja kivääri 

”rotanhäntä”-pistimineen.

Svinhufvudin hallitus presidentin 
esittelyssä Valtioneuvoston linnan 
valtiosalissa vuonna 1930. Pöydän 
päässä istuu presidentti Relander. 
Hänestä vasemmalla pääministeri.

ja ryhtyy taisteluun yhteiskunta
järjestystä vastaan, jota he ovat 
vannoneet henkeen ja vereen asti 
puolustavansa.

Kun nyt olen omalla vastuul
lani, kenestäkään riippumatta, 
ottanut vastatakseni rauhan pa
lauttamisesta maahan, kohdistuu 
jokainen salahanke tästä lähtien 
paitsi laillista järjestystä, myöskin 
minua vastaan henkilökohtaisesti, 
joka itse olen suojeluskuntalais
ten riveissä marssinut yhteiskun
tarauhan ylläpitäjänä.”

Kapinan kääntyminen ve-
riseksi yhteenotoksi kyettiin 
estämään. Eduskunnan ja halli-
tuksen arvovalta oli pelastettu ja 
sen mukana kansanvalta. Suomi 
säilyi demokratiana.

P. E. Svinhufvudin merki-
tys suomalaisen kansakunnan 
vapauden, demokratian ja oi-
keusvaltion rakentamisessa on 
korvaamattoman arvokas. Siihen 
tullaan lähivuosina palaamaan 
vielä monta kertaa, kun Suomi 
valmistautuu muistamaan valti-
ollisen itsenäistymisen 100-vuo-
tistapahtumia.

Martti Häikiö

Kunnon suojelukuntalaise-
na Ukko-Pekka latasi itse 
patruunansa. 

Pehr Evind Svinhufvud 

(1861–1944)

Opinnot ja virkaura

Filosofian kandidaatti 1881, mo-
lempain oikeuksien kandidaatti 
1886, varatuomari 1886.

lainvalmistelukunta 1893–
1901, turun hovioikeuden asessori 
1893–1902, erotettu 1903.

asianajaja 1903–1906. heino-
lan tuomiokunnan tuomari 1906, 
lappeen tuomiokunnan tuomari 
1908, erotettu 1914. Karkotettu si-
periaan 1914–1917. Prokuraattori 
(oikeuskansleri) 1917.

Poliittiset luottamustehtävät

Ritariston ja aatelin valtiopäivä-
edustaja 1894, 1899–1906. Kan-
sanedustaja, nuorsuomalainen 
puolue Mikkelin läänin vaalipiiri 
1907–1908, Viipurin läänin itäinen 
vaalipiiri 1908–1917, kokoomus 
uudenmaan läänin vaalipiiri 
1930–1931. eduskunnan puhemies 
1907–1913.

senaatin puheenjohtaja (pää-
ministeri) 27.11.1917–27.5.1918. 
Korkeimman vallan haltija (val-
tionhoitaja) 18.5.–12.12.1918. 
Pääministeri 4.7.1930–2.3.1931. 
Presidentti 1931–1937

Presidentti ja rouva Ellen 
Svinhufvud juhla-asussa.

Filosofian tohtori Maritta Pohl-
sin tuore elämäkerta presidentin 
puolisosta Ellen Svinhufvudista 
(omaa sukua Timgren) kertoo 
yritteliäästä, avuliaasta ja itse-

näisestä naisesta.

Lapset: 

Pehr Yngve 1890–1991, varatuo-
mari
Ilmo Gretel (Sommar) 1892–1969
Aino Mary (Alfthan) 1893–1980, 
hammaslääkäri
Eino Gustaf 1896–1938, filosofi-
an tohtori
Arne Bertel 1904–1942
Veikko Eivind 1908–1969, met-
sänhoitaja, kansanedustaja
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Vaasassa 25. helmik. 1918

Jaakko Akseli ja
Risto Matti Juhaninpoika Arajärvi

Tänään saapui Saksan sodasta ko-
timaahansa 997 Suomen jääkäriä. 
(Aikaisemmin heitä oli eri teitä 
saapunut ehkä pari sataa miestä.) 
Isänne oli Suomen tasavallan hal-
lituksen jäsenenä heitä vastassa 
Vaasan satamassa, Vaskiluodos-
sa. Kahdella laivalla, Sammolla 
ja Arcturuksella, he tulivat. Lai-
vat oli liputetut; Ensiksi mainitun 
valtion jäänmurtajan ylämas-
toissa liehui ylinnä leijonaliput. 
Laituriin laskettaessa lauloi jääkä-
reiden kuorosuomalaisia lauluja. 
Eläköön ja hurraa-huudoin otim-
me pojat vastaan.
Isänne ei ole koskaan kuulunut 
sotalaitoksen ihailijoihin sanan 
jokapäiväisessä mielessä. mutta 
hän on aika sisimmässään ihaillut 
sellaisia pokia, jotka ei ainoastaan 
tahdo vaan myöskin uskaltavat 
tehdä jotakin kansansa yhteisen 
asian hyväksi. Jääkärit ansaitse-
vat tällaisen mainesanan. Suo-

men ikivanhan verivihollisen, 
venäläisten puristaessa meidän 
maatamme ja kansaamme sel-
laisella kyynillisyydellä, jota ai-
kaisemmat aikakirjamme eivät 
tunne (kuristamisemme tapahtui 
nyt hymyhuulin muka Suomen 
kansan ja etenkin sen alempien 
kansankerrosten edun nimessä), 
lähtivät nämä nuoret miehet  Sak-
saan ”sotakouluun”, oppiaksensa 
siellä, miten on järjestäydyttävä 
ja taisteltava isänmaan puoles-
ta. Kovan koulun he ovat saaneet 
Saksassa käydä. Saksalaisilla on 
paljon vähemmän miellyttäviä 
puolia, mutta yhdessä he kelpaa-
vat esimerkiksi kaikille nykyajan 
kansoille: Saksalaiset opettavat 
poikansa tottelemaan ja teke-
mään työtä. Siellä tottelevat pojat 
äitiään kotona, opettajiaan kou-
lussa ja päällysmiehiään elämäs-
sä. Niin täysikasvuilla vapailla ja 
vapautta rakastavilla miehilläkin 
tulee olla päällysmiehensä, käs-
kijänsä, tarkastajansa. Se kansa 
ja kansalainen, joka ei tätä tajua 
ja elämäänsä sen mukaan ojenna, 
ei koskaan saavuta vapautta. Va-

pauskaan ei ole mitään 
muuta järjellistä alistumista kan-
sakunnan kulloinkin tajuamiin 
lainmuotoihin pukeutuneisiin 
oikeusnormeihin. Minä toivon 
ja odotan, että isän pojista Juma-
lan johdatuksen alaisina kasvaa 
miehiä, jotka tuon tajuavat ja sen 
tajunnan kannattamina isäinsä 
maata, Suomea viljelevät ja var-
jelevat. Minä ajattelen nim. niin, 
että vaikka edessämme olevana 
aikana paljon arvioidaan asioita 
uudestaan, niin sittenkin sellai-
set perustotuudet, joihin edellä 
olen kosketellut tulevat pitämään 
paikkansa.
Sinä Jaakko, joka jo olet iso poi-
ka ja pian opit lukemaankin, sano 
Matille terveisiä isältänsä ja kerro 
hänelle, mitä muistat isästänne. 
Sano terveisiä myös äidille ja Ker-
tulle ja Helville ja Irjalle ja Lyylille 
ja Saaralle ja Hilkalle ja Leenalle. 
Pian tulee kesä ja te kaikki pää-
sette Mattilaan leikkiä lyömään ja 
työtä tekemään

Isänne
Juhani Arajärvi

Senaattorin pako 
jalan ja hevosella 
halki Suomen

Senaattori Arajärvi oli tullut 
28. tammikuuta Tampereen 
rautatieasemalle lähteäkseen 
Helsinkiin. kun hänelle tultiin 
kertomaan, että punakaartin 
päämaja Helsingissä oli edellise-
nä iltana päättänyt vangita se-
naattorit.

Matkan suunta muuttui. Ara-
järvi päätti lähteä Vaasaan. min-
ne hän tiesi eräiden senaattorien 
siirtyneen. Junalla ei kannattanut 
pohjoiseen yrittää, sillä rautateil-
lä tiedettiin päätös senaattoreiden 
vangitsemisesta. Matka alkoi jal-
kaisin ensin Messukylän pappilaan, 
mistä hän sai hevoskyydin Kanga-
salle.. Massukylän kirkkoherra kyy-
ti Arajärven urkutehtailija Martti 
Tulenheimon luo. Senaattoria vie-
tiin rekikyydillä Aitolahden, Teiskon, 
Kurun, Ruoveden Virtain kautta 
kohti Pohjamaata. Kolmen päivän 
rekiajeluin jälkeen oltiin Alavuudel-
la.  Alue oli valkoisten käsissä ja siel-
lä voitiin nousta junaan ja matkustaa 
sillä Vaasaan.

Yhdeksän päivää aikaisemmin, 
19. tammikuuta, oli kenraali Man-
nerheim vähällä tulla sotilaiden pi-
dättämäksi Tampereen asemalla kun 
hän oli matkalla Vaasaan ottaakseen 
vastaan hallituksen joukkojen yli-
päällikkyyden. 

Adolf Bock maalasi jääkärien
paluun Vaasaan jälkikäteen

Saksalainen merimaalari Adolf Bock 
tuli Suomeen Saksan Itämeren divi-
sioonan mukana kesäällä 1918. Hän 
loi suhteen Suomen merivoimiin ja 
hänestä tuli merkittävin Suomen 
merivoimien alusten kuvaaja.. Hän 
siveltimestään on lähtöisin myös 
presidentinlinnaan talletettu maa-
laus Jääkärien paluu Vaasaan.

Bock  asui Suomessa noin 20 
vuotta minä aikana hänen taiton-
sa maalata sota-aluksia hioutui 
huippuunsa. Tämä oli syynä siihen. 
miksi Bock haluttiin toisen maail-
mansodan takaisin Saksaan ikuis-
tamaan tauluihinsa kolmannen 
valtakunnan Kriegsmarinea.

Bock suunnit tel i myös Sak-
san avomerilaivasto Flotten Kri-
segsabzeichen- ansiomerkin, joka 
myönnettiin vähintään 12 viikkoa 
taistelualuksilla palvelleille meriso-
tilaille.

Suomessa Bock tutustui laivan-
varustaja John Nurmiseen. Hän 
oleskeli Nurmisen kesäasunnolla 
Pihlajasaaressa ja matkusteli Nur-
misen aluksilla. Tänä aikana ja eri-
tyisesti matkoilta syntyi suuri määrä 
merimaisemia ja laivamuotokuvia.

Bockin maalaukset ovat taidetta, 
mutta myös dokumentteja laivoista, 
kauppamerenkulusta, rahti- ja sivii-
liliikenteestä, merisodankäynnistä 
ja huvipurjehduksesta, kirjoittaa tai-
dehistorioitsija Tuija Peltomaa kir-
jassaan ”Adolf Bock, Merimaalari/
Marinmålaren. (John Nurmisen sää-
tiö. Helsinki 2010).

Bock maalasi 1938 taulun jää-
kärien paluusta helmikuussa 1918. 
Taulusta ei tullut aivan tarkkaa do-
kumenttia. Arajärven kuvauksen 
mukaisia leijonalippuja jäänmurta-
ja Sammon ”ylämastoissa” (kyseessä 
suuri juhlaliputus) ei Bockin maa-
lauksessa näy. Molempien alusten 
perässä on kuvassa ainakin värin 
mukaan punaiset leijonaliput. Bock 
ei näytä olleen tietoinen, että sekä 
Sampo ja sen avaamassa väylässä 
seurannut Arcturus oli  juhlaliputet-
tu – sikäli kun kirjassa ”Vapautem-
me vartiossa” julkaistuun kuvaan on 
luottamista .

Senaattori Juhani Arajärven kirje pojilleen
Silminnäkijäkuvaus jääkäreiden paluusta

Senaattori Juhani Arajärvi kirjoitti ja lähetti oheisen 
kirjeen Vaasasta 25.3.1918 pojilleen Jaakolle (silloin 5 
v) ja Matille (silloin 3,5 kk). Pojat olivat jäänet äitinsä 
ja sisartensa kanssa Tampereelle koko vapaussodan 
ajaksi. Juhani Arajärvi oli 28.1.1918 kapinan alkami-
sesta tietämättömänä Tampereen asemalla lähdössä 
Helsinkiin, kun Suojeluskunnan edustaja Sulo Heiniö 
tuli kertomaan punaisten aikeista vangita senaatto-
rit ja kehottamaan Arajärveä poistumaan pikaisesti 
Kangasalan suuntaan. Arajärvi jatkoi Vaasaan, missä 
senaatti toimi P. E. Svinhufvudin johdolla. Svinhufvud 
oli paennut punaisten miehittämästä Helsingistä 
Tallinnan kautta.

Juhani Arajärvi oli 
Svinhufvudin it-
senäisyyssenaatin 
(27.11.1917-27.5.1918) 
valtiovaraintoimi-
tuskunnan päällikkö. 
Tehtävän nimeke tun-
netaan nykyään val-
tiovarainministerinä.

Senaattori Arajärvi kirjoit-
ti kirjeen pojilleen Suomen 
Senaatin valtiovaraintoi-
mituskunnan kirjelomak-
keelle.

Saksalaisen merimaalari Adolf Bock maalasi 1938 taulun Jääkärien 
tulo Vaasaan. Presidentin linnassa säilytettävä teos on Jääkärisääti-
ön omaisuutta. 

Juhlaliputetut Sampo ja Arcturus lähes-
tyvät Vaskiluotoa.
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Suomi sai Moskovan rauhan 1940 
ehtona Neuvostoliitolle 30 vuo-

deksi vuokraamansa Hankoniemen 
ja siihen liittyneen saaristoalueen ta-
kaisin joulukuussa, kun neuvostojou-
kot tyhjensivät alueen 2. joulukuuta. 
Kesän mittaan oli Hangon alueella 
käyty saaristotaisteluja, joista tun-
netuin oli neuvostojoukkojen yritys 
vallata Bengskär 1941 26. heinäkuuta 
1941. Hangon rintaman joukot olivat 
suurimmalta osin suomenruotsalai-
sia. alueella oli myös 900-miehinen 
ruotsalainen vapaaehtoispataljoona. 

Suomalaiset perustivat talvi-
sodan jälkeen Hangon Ryhmän 
vartioimaan rintamaa, joka syn-
tyi Neuvostoliiton Hangon alueel-
le rakentaman sotilastukikohdan 
muodostaman selustahyökkäys-
uhan vuoksi. Hankoniemen alueen 
linnoitustyöt alkoivat välittömästi 
suojaamaan uutta rajaa erillisenä Sal-
palinjan osana.

Vihollisen tärkein hyökkäys-
suunta oli Hankoniemen yli neljän 
kilometrin levyisen kaulaosan kaut-

välttämätön osa puolustusjärjestel-
mää. Kenttälinnoitteita olivat muun 
muassa puu- ja maarakenteiset ko-
nekivääri- ja panssarintorjuntatyk-
kikorsut, miehistökorsut, tähystys- ja 
tulenjohtopaikat sekä avoimet kone-
kivääri- ja pst-tykkipesäkkeet. 

Puna-armeijalla
vahvat linnoitteet 

Kun vuokra-alue oli joutunut Neu-
vostoliiton haltuun, sinne tuotiin so-
tilaita siten, että määrä ylitti 20 000 
miestä jo kesällä 1940. Neuvostojou-
kot ryhtyivät heti linnoittamaan tu-
kikohtaansa ja työt jatkuivat syksyyn 
1941 asti. 

Hankoniemellä oli neljä perättäis-
tä puolustusasemaa. Lisäksi raken-
nettiin Hankoniemen eteläosaan uusi 
rautatie 305 mm:n rautatietykkejä 
varten. Lähes kaikki venäläisten va-
rustukset olivat vankkoja kenttälin-
noitteita. 

Kesällä 1941 Hangon tukikohdas-
sa oli noin 27 000 neuvostosotilasta, 

jotka olivat monipuolisesti varus-
tettuja ja hyvin koulutettuja. Lisäksi 
Hangossa oli noin 3000 siviiliä. 

Laivastotukikohdan varustuk-
sista mainittakoon muun muassa 50 
panssarivaunua ja noin 170 tykkiä, 
joista kolme oli 305 mm:n ja neljä 
180 mm:n rautatietykkiä. Lentoryk-
mentistä pääosa siirrettiin sodan 
alettua Tallinnaan, mutta Hankoon 
jäi parisenkymmentä konetta. 

Merivartiojoukoilla oli toista-
kymmentä 26 metristä aseistettua 
moottorivenettä. 

Venäläiset olivat linnoittautuneet 
Hankoniemelle lujasti, ja mahdolli-
sen sodan syttyessä he olivat myös 
kaikesta päätellen suunnitelleet jat-
ko-operaatioita syvälle Suomeen. 

Sodan syttyessä 25. kesäkuuta 
1941 Hangon Ryhmän päävoimien 
eli 17. Divisioonan ja muiden tehtä-
vään määrättyjen joukkojen piti al-
kuperäisen suunnitelman mukaan 
ottaa vuokra-alue omaan haltuun 
saksalaisen divisioonan tukemana. 
Ryhmän kokonaisvahvuus oli noin 
22 000 miestä Venäläiset eivät yrit-
täneet vastoin odotuksia laajempaa 
yleishyökkäystä ja vastaavasti suo-
malainen sodanjohto katsoi, että 
hyökkäykset vahvasti linnoitettuun 
Hankoon toisi suuria tappioita. Han-
koniemen tilanteen arvioitiin laukea-
van vähitellen itärintaman ja Baltian 
sotatoimien edistyessä. 

Päävastarinta-asemassa ryhdyt-
tiin puolustukseen, ja 17. Divisioona 
irrotettiin pääosiltaan jo heinäkuun 
puolen välin jälkeen Itä-Karjalaan. 
Hangon Ryhmään jäi divisioonas-
ta JR 55 ja vahvennukseksi saatiin 
rannikkopataljoona ja tykistöpatte-
reita sekä rajakomppanioita. Tämän 
jälkeen Hangon rintaman joukot 
käsittivät noin 14 000 miestä. Ne 
koostuivat suurimmalta osin suo-
menruotsalaisista sotilaista. Lisäk-
si elokuussa saatiin ruotsalaisista 
vapaaehtoisista muodostettua oma 
pataljoona, Hangöbataljonen, joka oli 
suurimmillaan 912 miestä. 

Saaristossa käytiin
useita taisteluja 

Taisteluista kehittyi ennen pitkää ly-
hyitä mutta ankaria saaristotaisteluja, 

joissa molemmille osapuolille syn-
tyi huomattavia tappioita. Suoma-
laisten tavoitteena oli pitää oma alue 
hallussaan voidakseen tähystää neu-
vostojoukkojen toimintaa. Venäläiset 
pyrkivät puolestaan valtaamaan juuri 
ne saaret, joista oli mahdollista tark-
kailla heidän päätukikohtiaan Han-
koniemellä. 

Venäläiset vartiovenelaivueet te-
kivät lukuisia etukäteen suunniteltuja 
maihinnousuoperaatiota, ja he val-
tasivat useita saaria heinä-elokuussa 
1941. Merkittävimmät taistelut liit-
tyivät Hangon pohjoispuolella Bro-
marvin lohkolla olleeseen Horsön 
saariryhmään sekä Hankoniemen 
itäpuolella Snappertunan lohkolla 
sijainneeseen Hästön saariryhmään. 
Lisäksi venäläiset valtasivat heinä-
kuun puolivälissä Morgonlandetin 
saaren, jossa oli 7-miehinen suoma-
lainen vartio-osasto. Kymmenen päi-
vää myöhemmin he hyökkäsivät 11 
km kauemmaksi Bengtskärin majak-
kasaareen. 

Sekä Horsön että Hästön saari-
ryhmissä venäläiset valtasivat menes-
tyksellisesti useita saaria, ja tappiot 
sekä heidän että suomalaisten puo-
lella olivat merkittäviä. Saaristo-
taisteluissa häviävä osapuoli joutuu 
pakenemaan saarista, jolloin he jou-
tuvat tulelle alttiiksi. Anatoli Tres-
kinin maalauksessa esitetään hyvin 
propagandistisesti Morgonlandetin 
valtaus. Kesän saaristotaisteluista 
venäläiset saivat useita suomalaisia 
sotavankeja, joista he tekivät useita 
propagandalentolehtisiä. 

Venäläiset hyökkäsivät Hiittisten 
lohkolle 23 km:n päässä sijaitsevalle 
runsaan parin hehtaarin kokoiselle 
Bengtskärin majakkasaarelle, jossa 
käytiin verinen taistelu. 

Majakan huipulta suomalaiset 
pystyivät seuraamaan Hangon me-
riliikennettä ja välittämään jatkuvaa 
tilannekuvaa rannikkopattereiden 
tulen johtamiseksi. Mahdolliseen 
hyökkäykseen osattiin nyt varautua 
ja Bengtskäriin lähetettiin lisää so-
tilaita , ja saaressa oli kaikkiaan 38 
miestä. Lähimmät omat joukot olivat 
luoteessa Örössa noin 13 kilometrin 
päässä. 

Kolme venäläistä aseistettua 
26-metristä MO-ty yppistä me-

Oheinen kirjoitus pe-
rustuu Antero Uiton 
esitelmään. Hän on ol-
lut toimittajana Maan-
puolustuskorkeakoulun 
Sotahistorian laitoksen 
kustantamassa kirjassa 

”Hanko toisessa maa
ilmansodassa”. Kirjaa 
Saatavilla hintaan 35 € 
osoitteesta lisbet.bjork-
lund@mil.fi. 

ta , mistä oli hyvät liikenneyhteydet 
maamme elintärkeisiin kohteisiin. 
Niemimaalle rakennettiin pääasema. 
Tälle ns. Harparskog-linjalle tehtiin 
kanta- eli kestolinnoitteiksi betoni-
bunkkereita ja tarpeeksi suuriin kal-
lioihin kalliobunkkereita. Niiden 
eteen rakennettiin noin viiden kilo-
metrin mittainen, 3-4 rivinen yli pa-
rimetrinen kivinen panssariestelinja. 
Koska vihollisen hyökkäyksen pai-
nopiste tuli olemaan itärajalla, Han-
gon motti olisi pidettävä kurissa niin 
pienin miesvoimin kuin mahdollista, 
joten linnoituslaitteet piti rakentaa 
erityisen lujiksi ja vastustuskykyisik-
si. 

Pääaseman molemmille puolille 
saaristoalueille rakennustyöt pääsivät 
täydessä laajuudessaan alkuun vas-
ta keväällä 1941, jonka vuoksi sodan 
alkamisen vuoksi kantalinnoitteita ei 
ehditty saada valmiiksi. Niitä valmis-
tui vain muutama avoin betoninen 
tykkiasema. 

Valmiiksi saatiin kuitenkin run-
saasti kenttälinnoitteita, jotka olivat 

Suomi sai Hangon tukikohdan
takaisin ilman taisteluja 1941

Hangon alue oli 
tukevasti linnoi-
tettu. Järeintä 
tulivoimaa edus-
tivat rautatiety-
kit. Kuva kirjasta 
Hanko toisessa 
maailmansodas-
sa.

Bengtskärin majakkasaari ilmaku-
vassa kertoo hyvin, miten loista-
van tähystyspaikan majakan torni 
tarjosi ja toisaalta sen, millainen 
maihinnousukohde tämä hehtaarin 
luoto on.
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JÄÄKÄRIPATALJOONA 27:N 
PERINNEYHDISTYKSEN 
JÄSENPALVELUN 
MYYNTITUOTTEET

TilaukseT JääkärikansliasTa:
 
Pohjoisranta 20 A 3
00170 HELSINKI
p. 09 135 1009/ 050 377 8845 (myös tekstiviestit)
s-posti: jaakarikanslia@kolumbus.fi
 
Toimitamme tuotteet kerran viikossa. 
Hintoihin lisätään postituskulut.

Tässä esitellyt myyntituotteet löytyvät myös 
Perinneyhdistyksen kotisivuilta www.jp27.fi

Jääkäripienoispatsas
Metalliseosta, musta
Korkeus 27 cm
Paino 3,2 kg
Hinta 300 €

Jääkäripienoismerkki
Myydään vain erillisellä 
hakemuksella
Saatavana mallit: 
neula ja riipus
Koko 2 x 2 cm
Hinta 80 €

Perinneyhdistyksen 
jäsenmerkki (pinssi)

Koko 1,5 cm x 1,3 xm
Myydään vain jäsenille
Hinta 12 €

Jääkärihautamerkki
Myydään vain erillisellä 
hakemuksella
Koko 7,5 x 7,5 cm
Hinta 80 €

rivartiovenettä lähti miehistöi-
neen Hangosta 26.7. vastaisena 
yönä tarkoituksenaan räjäyttää ma-
jakka. Merivartioveneet saapuivat 
lähes huomaamatta Bengtskärin 
edustalle noin kello yksi. Yksi ve-
neistä ehti laskea maihin koko 30 
miehen joukkueen. Hälytyksen jäl-
keen Bengtskäristä välitettiin Örön 
linnakkeelle tiedot tapahtumista ja 
kerrottiin vihollisen edenneen jo 
majakan edustalle. MO-veneet an-
toivat maihinnousseille tulitukea ty-
keillään. Yhdessä niistä oli majakan 
räjäytysjoukkue, joka ei onnistunut 
pääsemään saareen. 

Bengtskärin taistelussa
kärsittiin suuret tappiot 

Suomalaisten rannikkotykistö al-
koi toimia saatuaan hälytyksen. Kel-
lo 01.20 Granholmin linnakkeen 
kaksi 120 mm:n patteria avasi sul-
kutulen majakan molemmille puo-
lille. Hieman myöhemmin Örön 152 
mm:n patteri avasi tulen. Hiittisten 
lohkon esikunta pyysi lisäksi tukea 
laivastolta ja ilmavoimilta. Tykkive-
neet Uusimaa ja Hämeenmaa sekä 
vartiomoottorivene VMV-13 lähti-
vät kohti Bengtskäriä, ja niiden tuli 
ajoi vihollisalukset loitolle. Tykkive-
neiden saapuminen sai kuitenkin ai-

kaan vihollistykistön osallistumisen 
taisteluun. Kaiken lisäksi Hangosta 
saapuneet vihollisen hävittäjäkoneet 
hyökkäsivät tykkiveneitä vastaan. 
Aamun valjetessa taistelupaikalle 
riensi kummankin osapuolen lento-
koneita. Myös suomalaiset panssari-
laivat Ilmarinen ja Väinämöinen oli 
hälytetty, mutta ne jäivät Örön kor-
keudelle 18 venäläisen pommikoneen 
hyökättyä niiden kimppuun. 

Tykkiveneistä saatiin Bengtskä-
riin 12 miehen maihinnousuryh-
mä majakan yläkerroksissa olevien 
puolustajien tukemiseksi. Taistelun 
aikana Uusimaa sai täysosuman vi-

hollisalukseen PK-238, jonka mie-
histö hyppäsi veteen. Suomalaisten 
vartiomoottorivene VMV-13 kävi 
noutamassa mereen joutuneet. Aa-
mulla saatiin avuksi vielä 83 miehen 
iskukomppania, joka taistellen sai 
majakkarakennuksen suomalaisten 
haltuun ja vähitellen päivän mittaan 
koko saaren. 

Vielä seuraavana päivänä 27.7. vi-
hollisen lentokoneet pääsivät suh-
teellisen vapaasti pommittamaan 
majakkaa, koska saaressa ei vielä ol-
lut ilmatorjuntatykkejä. Seuraukse-
na suuri osa kerrosten välipohjista 
ja tornin portaikko romahti, jolloin 

PK-238 sai taistelussa tykkivene Turunmaan ampuman täysosuman. Miehistö pelastautui 
hyppäämällä mereen, mistä suomalainen VMV-13 heidät poimi.

Neuvostoliitto-
laisen taitelijan 
näkemys mai-
hin nousevista 
matruuseista 
edustaa tyylil-
tään sosïalistista 
realismia.
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Jääkärien elämäntyö – 
Itsenäisyyden puolesta

Koko A4, 48 sivua
Hinta 10 €

 
Jägarnas livsverk –
För självständigheten

Storlek A4, 48 sidor
Pris 10 €

 
Das Lebenswerk der Jäger – 
Für die Selbständigkeit

A4-Format, 48 zeiten
Preis 10 €

The Legacy of the Finnish 
Jaegers – The Fight for 
the Independence

Size A4, 48 pages
Price 10 €

Hopeinen JP 27 -riipus
Käsinvalmistetut (Anna Heino Design)

925-hopea, ketju 45 cm
Riipuksen kokou 1,7 x 3,5 xm

Hinta 150 €

Hopeiset JP 27 -kalvosinnapit
Käsinvalmistetut (Anna Heino Design)

925-hopea
Koko 1,7 x 1,7 cm

Hinta 150 €

Fallna 
för friheten 

-medalj
Koko 5 x 5 cm

Paino 48 gr
Hinta 8,50 €

Jääkärin tie
Jääkäriliikkeemme
synty vaiheet
henkinen perintö

20 sivua
Hinta 3 €

 

Jägarens väg
Jägarrörelsens
tillkomst
skeden
andliga arv

20 sidor
Pris 3 €

Ur jägarnas 
levnad och 
gärning

Björn Forslund
112 sidor
Pris 5 €

Jääkärien testamentti 
Suomen nuorisolle

Koko A 4, kaksipuolinen 
(suomi, ruotsi) + kuori
Hinta 6 €

Suomen jääkärien 
elämäkerrasto 
I täydennysosa 
vuodelta 1957

Julkaisija: Jääkäriliitto ry
Koko 18,5 x 25,5 cm
Hinta 5 €

Jääkärin morsian - CD
Sam Sihvo

Sikermä on Ylen 
radiotuotantoa v. 1979

Helsingin poliisilaulajat 
ja studio-orkesteri

Kokonaiskesto 22 min
Hinta 10 €

Virtuaalijääkärit CD-ROM
Virtuaalijääkärit on tietoseikkailun muodossa oleva historia-
teos. Se kertoo tarinan nuorista miehistä, jotka vaikeuksien 
uhmaten lähtivät kotiseudultaan hankkimaan sotilaskoulutusta 
Saksaan. Jääkärien matkassa saat kuvien, tekstien, äänien ja vi-
deon välityksellä kokonaiskuvan siitä, keitä jääkärit olivat, miten 
jääkäriliike syntyi ja kuinka se vaikutti Suomen historiaan. Ja mi-

kä tärkeintä, Virtuaalijääkärien tarina ei ole fiktiota, vaan olennai-
nen osa itsenäisyytemme historiaa!

Laitteistovaatimukset:
MPC 486 66 Mhz (suositus Pentium)
4 MB RAM (suositus 8 MB)
Tuplanopeus CD-ROM asema
16-bit äänikortti
VGA näyttö, normaalit fontit
MS-DOS 5.0 tai myöhempi
Microsoft Windows 3.1 tai myöhempi
Hinta 15 €

Puukko Jääkärimerkillä
(Iisakki Järvenpään Oy)
Pituus 27 cm (terä 13 cm)
Hinta 50 €

Kynttilä 
Jääkärimerkillä
Pyöreä, käsinvalmistettu

korkeus 11 cm
leveys 7 cm

Hinta 8 €
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Adressi 
(kannet suomi ja ruotsi)

Eri sisälehdillä ilman tekstiä 10 €
Kansliasta tekstattuna 12 €
Nauhojen värit: 
kulta, vihreä ja musta

Kirjeensulkija-
merkki -arkki

Sisältää 50 kpl merkkejä
Hinta 2,50 €

Jääkärilippu-
postimerkki 
-arkki

Arkissa on 10 kpl 
1. luokan ikimerkkejä
Hinta 20 €

1. 2.

3.

6.

Postikortit:
1. Jääkärilippukortti
 Hinta 1 €
2. Suomen Jääkärit
 Hinta 1 €
3. Rovaniemi
 Jääkäriliikkeen muistomerk-

ki: Kansa mi katkoi kahlei-
taan

 (Prof. Ensio Seppänen, 1981)
 Hinta 0,20 €
4. Skangal-Mangal -tiellä -35 + 

kuori
 Hinta 0,50 €
5. Lockstedter Lager, Wasser-

turm
 Hinta 0,20 €
6. Vaasa
 Jääkäripatsas (Prof. Lauri 

Leppänen 1958)
 Hinta 0,20 €
7. Turku, Vartiovuori
 Jääkärimarssin runoilijan, 

jääkärieversti Heikki Nurmi-
on muistopatsas

 (Kalervo Kallio 1962)
 Hinta 0,20 €
8. Pakettikortti Jääkärimerkillä
 Koko 10,5 x 7cm
 Hinta 0,50 €

4.

5.

7.

Onnittelukortti 
Jääkärimerkillä 
+ kuori
2-osainen, koko 13 x 9 cm
Hinta 1 €

Jääkärilippu-
kortti 
2-osainen + kuori
Hinta 1,50 €

8.

11 miestä kuoli ja 18 loukkaantui. 
Bengtskärin taistelussa suomalaisten 
kokonaistappiot olivat 32 kaatunutta 
ja 45 haavoittunutta. Venäläisten tap-
piot olivat jonkin verran suuremmat. 

Sodan yleistilanne Virossa 
ja sen vaikutukset 

Saksalaiset joukot etenivät kesällä 
1941 Baltiassa ja elokuun lopussa ne 
saapuivat Tallinnaan ja valtasivat sen 
28. elokuuta. Venäläiset joutuivat ve-
täytymään sieltä, ja tilanne vaikutti 
myös Hankoniemen asemaan, koska 
neuvostotukikohta oli vaarassa jou-
tua selustaan. Tallinnan evakuoinnin 
jälkeen suomalaisten tähystys ha-
vaitsi myös Hangossa tavallista run-
saammin kuljetuksia ja liikennettä. 

Hangon Ryhmä alkoi pohtia, oli-
vatko venäläiset siirtämässä joukko-
jaan myös sieltä pois, koska sodan 
painopiste oli siirtymässä Leningra-
din suuntaan. 

19. lokakuuta alettiin Hiidenmaal-
ta kiireesti evakuoida neuvostojouk-
koja Hankoon. Venäläisten mukaan 
Hangon tukikohdalla oli strategista 
merkitystä vain niin kauan kuin Vi-
rossa Hiidenmaa ja Osmussaari py-
syivät heidän hallussaan, sillä niiden 
menettämisen myötä myös Hanko-
niemi kävi hyödyttömäksi ja jäi mot-
tiin. Hiidenmaa joutui saksalaisten 
haltuun 22. lokakuuta.

Neuvostojoukkojen
livahtivat Hangosta 

Neuvostoliitto päätti lokakuun lo-
pulla evakuoida siellä olevat sota-

joukot – yli 27 000 miestä – sekä 
tärkeimmän kaluston Leningradiin. 
Öiseen aikaan tapahtunut operaatio 
ajoittui lokakuun lopusta joulukuun 
alkuun. Evakuointi pystyttiin salaa-
maan yllättävän tehokkaasti erilaisil-
la tempuilla suomalailta. Lähtiessään 
venäläiset jättivät Hankoon paino-
tuotteissa rajuja paluu-uhkauksia. 

Evakuointi tapahtui vaikeis-
sa oloissa Suomenlahdella olleiden 
miinakenttien vuoksi. Punalaivas-
to menetti useita aluksia ja ihmisiä. 
Viimeisen evakuointisaattue 2.12. 
käsitti vielä noin 12 000 miestä. 
Saattueen suurimmalle laivalle Josif 
Stalin matka oli kohtalokas. Siihen 
oli pakkautunut lähes 5600 ihmistä 
ja laiva ajoi miinoihin vahingoittu-
en erittäin pahasti, ja seuranneissa 
räjähdyksissä kuoli satoja. Venäläiset 
saattuealukset onnistuivat pelasta-
maan aivasta yli 1700 henkeä. 

Aamun 3.12. koittaessa laiva 
ajautui keula- ja peräosa revennee-

nä Viron rannikolle ja juuttui kiinni 
hiekkasärkälle Naissaaren ja Paldis-
kin puolivälissä. Laivassa oli vielä 
elossa noin 1800 henkilöä. Saksalai-
set veivät heidät sotavankeina Tal-
linnaan. Suurin osa heistä vietiin 
Saksaan sotavankileireille. Suomeen 
päätyi 785 miestä, jotka tuotiin ta-
kaisin Hankoon sotavankeina raiva-
us- ja puhdistamistöihin. 

Hanko takaisin
ilman taistelua 

Suomalaiset etenivät Hangon kau-
punkiin 4. joulukuuta 1941. Itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksien jälkeen 
perustettiin raivausosasto. Sen en-
sisijaisina tehtävinä olivat Hangon 
maantien ja rautatien saaminen lii-
kennöitävään kuntoon sekä kaupun-
kialueen ja sataman raivaaminen. 
Alueelle kylvetyt miinat aiheuttivat 
paljon harmia ja purkutöitä. 

Ylipäällikkö, marsalkka Man-
nerheim saapui joulukuun puolivä-
lissä antamaan kiitoksen Hangon 
Ryhmän joukoille hyvin suoritetusta 
työstä ja hyvästelemään kotimaahan-
sa palaavan ruotsalaisen vapaaehtois-
pataljoonan. 

Talvella 1942 saatiin liikenneyh-
teydet kuntoon, sähkövalo Hankoon 
sekä vesijohtoverkko toimimaan. Si-
viiliväestö sai takaisinmuuttolupia 
sitä mukaa kun alueet oli raivattu. 
Kesällä 1942 paluulupia oli myön-
netty lähes 1000 henkilölle ja vuoden 
loppupuolella alkoi voimakkaampi 
muuttoliike. 

Suomalaisten "maihinnousualus" saaristotaisteluissa malli fiskari.

Neuvostoliittolainen tykkiryhmä töissään. Hangon alueelta löy-
tynyt opetustaulu.
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Talvi- ja jatkosotaa kuvaavat elo-
kuvat ovat tärkeässä asemassa 

suomalaisessa kulttuurissa. Ne vai-
kuttavat yleisiin käsityksiin käydyis-
tä sodista ja Suomen historiasta sekä 
ylipäätään suomalaisuudesta ja sitä 
kautta myös yhteiskuntamme ny-
kypäivästä. Kuten kaikki maailman 
sotaelokuvat, ne käsittelevät myös pe-
rimmäisiä kysymyksiä ihmisyydestä.

Näissä elokuvien aatteellisis-
sa viesteissä musiikilla on olennai-
nen merkitys. Elokuvamusiikki 
vaikuttaa kuulijaan kokonaisvaltai-
sesti tunteisiin vedoten, usein esitie-
toisesti eli huomaamatta ja sitäkin 
tehokkaammin. Sotaelokuvassa juu-
ri musiikki kertoo, miten kuvattuun 
sotaan ja esitettyihin tapahtumiin, 
taisteluihin ja kuolemiin katsojan 

kuvasto on keskeistä, samalla kun 
nähdään muun muassa dokumen-
taarista kuvaa joukkojen (”korpiso-
turien”) siirtymisestä metsien halki 
eri vuodenaikoina. 

Mutta paikoin kuullaan myös 
toisenlaista, sodan eksistentiaa-
lista ulottuvuutta kuvaavaa, riita-
sointuista ja kamarimusiikillista 
ekspressiivistä musiikkia. Sitä kuul-
laan yksittäisten sotilaiden kärsi-
mysten ja kuolemien yhteydessä. Sen 
ääni on yksilön.

Elokuva alkaa ja loppuu Jean Si-
beliuksen Finlandialla (1899), isän-
maalliselle perisymbolilla. Tarina 
syntyy Finlandian uhkaavien vas-
kisointujen ja patarumpujen sisältä 
ja päättyy sen hymniosan vapaus-
symboliikkaan. Finlandian ahdis-
tuksesta vapauteen -kaava selittää 
uhrausten välttämättömyyden ja 
eheyttää traumaa.

Sissit (1963): uuden
aallon piinaavaa jazzia

Mikko Niskasen (1929–1990) oh-
jaama Sissit oli jotakin ihan muuta. 

Elokuva perustuu Paavo Rintalan 
(1930–1999) aikoinaan suurta kohua 
herättäneeseen romaanikäsikirjoi-
tukseen Sissiluutnantti, joka aloitti 
1960-luvun suuret ”kirjasodat”. Se-
kä elokuva – jonka ensi-ilta oli ennen 
kuin romaani tuli ulos – että romaa-
ni haastoivat kansallisia tabuja, ideo-
logioita ja taiteellisia perinteitä.

Eksistentiaalinen elokuva keskit-
tyy sodan psykologisiin vaikutuk-
siin: tappamisen taakkaan yksilölle 
ja sitä kautta myös yhteiskunnalle. 
Juuri sitä musiikki kuvaa. Erkki Er-
taman (1927–2010) säveltämä mu-
siikki ammentaa elektronisesta 
musiikista, modernista jazzista, be-
bopista ja muista uuden aallon käy-
tännöistä. Takapotkut, painostava 
rytmiikka, kiristyvät soinnutukset, 
absurdit katkelmat ja kummat soin-
tivärit – esimerkiksi matala sähköur-
ku ja sahamainen ujellus – kertovat 
kaukopartiomiehen psyykkisestä 
piinasta ja mielen vaurioitumisesta.

Poikkeuksellista Sisseissä on 
myös sen aloitusjakso, joka alkaa 
1960-luvun alkuun sijoittuvasta ve-
teraanitapaamisesta, jossa nähdään 

myös yksi suomalaisen elokuvahis-
torian hienoimpia keskeytyksettö-
miä kamera-ajoja. Ohjaajaa itseään 
ei elokuvassa nähdä mutta Laineen 
Tuntemattomassa hän näyttelee Mie-
losta.

Tuntematon sotilas (1985)
sota ilman musiikkia

Linnan romaanin toisen f i lma-
tisoinnin ohjasi Rauni Mollberg 
(1929–2007). Linna oli itse mukana 
käsikirjoittamassa (toisin kuin Lai-
neen versiossa). Yksi huomattavim-
pia elokuvien eroja on musiikissa: 
Mollbergin elokuvassa ei ole perin-
teistä elokuvamusiikkia ollenkaan. 
Ratkaisu liittyy elokuvan äärirealis-
tiseen estetiikkaan: ei ollut sodas-
sakaan taustamusiikkia. Yli kolme 
tuntia kestävä elokuva ei tarjoa kat-
sojalle tunteellista helpotusta, lohtua 
tai yleviä tunnelmia, joita musiikilla 
olisi niin helppo rakentaa. Sen sijaan 
se herkistää katsojan sodan äänimai-
semalle: taistelun ja ympäristön, ih-
misen ja luonnon äänille.

Talvisota (1989): kansan-
koraalia ja äänimaisemaa

Pekka Parikan (1939–1997) ohjaa-
ma, Antti Tuurin (s. 1944) romaaniin 
(1984) perustuva Talvisota-elokuva 
keskittyy pohjanmaalaisiin jalkaväen 
miehiin. Juha Tikan (s. 1955) eloku-
vaan säveltämä musiikki ammentaa 
suomalaisista, etenkin pohjanmaalai-
sista kansanomaisista ja virsimäisistä 
soinneista sekä modernin musiikin 
psykologisista, äänitehostemaisista 
keinoista.

Elokuvan suuri ”sotateema” koos-
tuu raskasmielisestä, ylöspäin ontu-
vasta pahaenteisten sävelten sarjasta. 
Sävelet ovat epäsäännöllisen, enna-
koimattoman pituisia – niin kuin 
sotaan lähtevien miesten elämät. So-
dan jylinää muistuttavat bassois-
kut lyövät kuten sota lyö yksilöä: 
kovaa ja armotta. Musiikki kertoo, et-
tä Talvisota-elokuvassa on kyse sekä 
yhteisöllisestä (kansallisesta) että yk-
silöllisestä murhenäytelmästä.

Taistelukohtauksissa kuullaan 
kauhua ja kuolemaa kuvaavaa, ää-
nimaai lmanomaista musiik kia. 
Radiosta kuultavilla iskelmillä ja kor-
sulauluilla taas luodaan ajankuvaa.

Rukajärven tie (1999)
italialaista oopperaa

1990-luvun katsotuin suomalai-
nen elokuva, Olli Saarelan (s. 1965) 
ohjaama Rukajärven tie, kuvaa 
tiedustelutehtävää suorittavaa pol-
kupyöräjoukkuetta jatkosodan ensi 
päivinä. Tuomas Kantelisen (s. 1969) 
elokuvaan säveltämä musiikki on 
siitä poikkeuksellista, ettei se am-
menna suomalais-kansallisesta ei-
kä sotilaallisesta kuvastosta vaan 
italialaisesta oopperasta ja tshai-
kovskiaanisen murhemielisestä 
sinfoniamusiikista. Keskiössä on me-
netettyyn rakkauteen liittyvä mielen 
maisema (päähenkilön kuulee mor-
siamensa kuolleen lottatehtävissä). 
Suomalaiselle sotaelokuvalle epätyy-
pillisesti elokuvan keskeinen teema 
on rakkaus – niin romanttisessa, to-
verillisessa kuin lähimmäisen rak-
kauteen liittyvässä uskonnollisessa 
sekä filosofisessa mielessä. Musiikki 
korostaa ylittämätöntä ristiriitaa so-

Kirjoittaja Susanna Välimäki 
on filosofian tohtori, joka toi- 
mii musiikkitieteen lehtorina 
Turun yliopistossa. Hän on 
kirjoittanut muun muassa 
kirjan Miten sota soi? Sotaelo
kuva, musiikki ja ääni. 

Kansa taisteli, 
musiikki kertoo
Musiikki suomalaisessa 
sotaelokuvassa

ehdotetaan suhtautuvan. 
Kaikkia talvi- ja jatkosotaan liit-

tyviä taisteluelokuvia – Tuntemat-
tomat sotilaat (1955 ja 1985), Sissit 
(1963), Talvisota (1989), Rukajärven 
tie (1999), Etulinjan edessä (2004) ja 
Tali-Ihantala 1944 (2007) – luonneh-
tii omanlaisensa musiikki: erityinen 
näkökulma sotaan.

Tuntematon sotilas (1955):
isänmaallista sinfoniaa

Väinö Linnan (1920–1992) Tuntema
ton sotilas -romaanin ensimmäisen 
filmatisoinnin ohjasi Edvin Laine 
(1906–1989). Se rakentaa suomalai-
sen identiteetin ja kansan sankaril-
lisen taistelun merkityksen pitkälti 
juuri musiikillaan. Ahti Sonnisen 
(1914–1984) säveltämä sinfoninen 
musiikki kaiuttaa jatkuvana virtana 
maakuntalaulujen ja sotilasmarssi-
en lainauksia. Musiikki muodostaa 
soivan kuvan eri puolilta Suomea ko-
toisin olevista miehistä yhdellä yhtei-
sellä asialla. Ääni on kansakunnan. 
Katsojan tajunta ennallistaa laulujen 
sanoja, joissa isänmaallinen metsä-

Laineen Tuntemat-
tomassa hyökkäys-
vaihetta kuvittavat 
runsas dokument-
tikuvasto ja isän-
maallisten laulujen 
sinfoninen virta.

Laineen Tuntematto-
man lopussa havupui-
den välistä pilkistävä 
aurinko ja Sibeliuksen 
Finlandian hymniosa 
luovat eheyttävän ku-
van Suomen uudesta 
päivän koitosta.

Mollbergin Tuntemat-
tomassa ei ole taus-
tamusiikkia. Ainoa 
elokuvassa kuultava 
musiikki on sotilai-
den oma laulu,  gra-
mofonilta ja radiosta 
tuleva musiikki sekä 
Petroskoin paraatin 
soittokuntamusiikki. 
Kuvassa Vanhalana 
Tero Niva.

Taneli Mäkelä esitti 
Martti Hakalaa elo-
kuvassa Talvisota.
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dan ja siviilielämän, tappamisen ja 
rakkauden välillä. 

Musiikki lainaa useaan kertaan 
Gaetano Donizettin (1797–1848) 
Lemmenjuoma-oopperasta (1832) pe-
räisin olevaa aaria Una furtiva lag-
rima (Kätketty kyynel). Ensi kerran 
se kuullaan kun ensimmäinen mies 
joukkueesta on kuollut ja miehet 
viettävät muistojuhlaa räjähtäneen 
talon raunioissa, Leonardo da Vin-
cin Viimeistä ehtoollista (1498) muis-
tuttavassa asetelmassa. Kyse onkin 
eräänlaisesta miesten viimeisestä eh-
toollisesta ennen varsinaisten tais-
teluiden, tappamisen, kuolemien ja 
kauhujen alkua.

Etulinjan edessä (2004)
vähäeleistä valituslaulua

Åke Lindmanin (1928–2009) ohjaa-
ma Etulinjan edessä (Framom främ
sta linjen) on ainut ruotsinkielinen 
suomalainen sotaelokuva. Suomen-
ruotsalaisista sotilaista sekä ruotsa-
laisista vapaaehtoisista koostuvaa 
jalkaväen rykmenttiä (JR 61:tä) jatko-
sodassa kuvaava elokuva pyrkii histo-
riallis-dokumentaariseen kuvaukseen 
sekä kunnianosoitukseen veteraa-
neille. Taistelukohtaukset tapahtuvat 
pääasiassa ilman musiikkia, mutta 
taistelukohtausten jälkeen kuullaan 
Lasse Mårtensonin (s. 1934) eloku-
vaan säveltämää, sodan tuhoja kom-
mentoivaa ja traagisuutta korostavaa 
kamariorkesterimusiikkia. Kansan-
musiikillisista sävyistä ammentava 
musiikki on hidasta, elegistä ja karun 
kertovaa. Paikoin sitä vielä tehostaa 
haavoittuneiden – niin suomalaisten 
kuin neuvostoliittolaistenkin – huu-
dot ja valitukset.

Tali-Ihantala 1944 (2007)
muistamisen musiikkia

Åke Lindmanin ja Sakari Kirjavaisen 
ohjaama TaliIhantala 1944 on doku-
mentaarisen oloiseksi dramatisoitu 
kuvaelma Tali-Ihantalan taistelusta. 
Timo Hietalan (s. 1960) elokuvaan sä-
veltämä syvän surullinen mutta kau-
niisti soljuva musiikki toimii kuvasta 
irrotettuna rinnakkaistodellisuutena, 

joka soi tämän päivän näkökulmaa 
ja muistuttaa muistamisen tärkey-
destä. Kari Kriikun sooloklarinetti ja 
tenori Topi Lehtipuun sanaton laulu 
henkivät elämän haurautta. Lopun 
Oi kallis Suomenmaa -lainaus kiteyt-
tää elokuvan perusviestin isänmaalli-
sen uhrauksen välttämättömyydestä 
ja torjuntavoiton merkityksestä sekä 
kunnianosoituksesta veteraaneille ja 
ylipäätään sodan ajan kokeneille suo-
malaisille. Paikoin orkesterimusiikkia 
maustaa suomalaisen modernin jaz-
zin kuulas kosketus.

Sotaelokuvat ovat vahvoja musii-

killisia teoksia. Juuri elokuvan mu-
siikki luo erityisen näkökulman 
kuvattuun sotaan korostaen sen tiet-
tyjä tasoja, kokemuksia ja merkityk-
siä. Mutta samalla musiikilla on usein 
toinenkin yhtä tärkeä tehtävä sotaelo-
kuvassa: se tarjoaa katsojalle soivan 
uoman elokuvan herättämille – usein 
kipeille ja vaikeille – tunteille ja an-
taa voimaa käsitellä niitä. Musiikki 
tavoittaa kokemuksia, joihin muuten 
voi olla vaikea saada yhteyttä.

Susanna Välimäki

Ilmajoen Musiikkijuhlilla eletään 
2012 pian kolmatta kesää talviso-

ta-aiheista oopperaa Taipaleenjoki. 
Seniori-ikäiset ja heidän jälkeläisen-
sä saavat oopperasta kaiken mah-
dollisen irti. Taipaleenjoki on matka 
muistoihin – mutta myös hieno kult-
tuurielämys. 

– Vaikuttava esitys, kommentoi ve-
teraani Sulo Leivo Ilmajoen musiik-
kijuhlien voimainkoetusta.

– Aivan erityisesti haluan kiittää 
lapsikuoroa. Nautin sydämestäni ja 
liikutuin, kiitti nuori katsoja.

Ilmajoella on 37 oopperavuoden 
aikana ollut lapsikuorolla merkittävä 
osa. Taipaleenjokeen lapset ja nuoret 
on saatu ihan luontevasti mukaan, ei 
yksin orpona isäänsä etsivänä Varpu-
tyttönä.

Yrjö Jylhä ( Juha Kotilainen) elää painajaisissaan sotakohtauksia Taipa-
leenjoella. Häntä hoitaa lääkintälotta (Tiina-Maija Koskela).

Talvisota-ooppera Taipaleenjoki
viimeistä kertaa  Ilmajoella

Oopperan säveltäneen Ilkka Kuu-
siston ja libretisti Panu Rajalan nimet 
vetävät hyvin yleisöä. Oopperan oh-
jaa Tuomas Parkkinen ja kapellimes-
tarina on Mikk Murdvee.

Kirstin roolissa Mari Palo saa 
runsaasti kiitosta. Jylhänä laulaa Ju-
ha Kotilainen, Dolmatovskina Jyrki 
Antila ja lääkintälottana Tiina-Maija 
Koskela. 

Yleisö on ottanut Ilmajoen Mu-
siikkijuhlat omakseen myös mo-
nipuolisissa konserteissa. Myös 7. 

– 17.6.2012 odotetaan yleisöryntäystä.
Oopperan tapahtumia pääsee 

seuraamaan viimeistä kesää Kyrönjo-
en vehreällä rannalla katetusta, nou-
sevasta katsomosta. Liput kannattaa 
varata ajoissa: www.musiikkijuhlat.fi 
ja puh. 06-4242900.

...musiikki kertoo

Suojeluskuntajärjestön lakkautta-
minen ei tullut yllätyksenä. Carl 

Enckellin ja J. K. Paasikiven palat-
tua tyhjin toimin tunnustelumat-
kalta Moskovasta 1.4.1944 Lauri 
Malmberg oli pohtinut vaihtoehtoja 
lakkauttamisen varalta. Häntä as-
karrutti järjestön omaisuuden koh-
talo. ”Äärimmäisessä tapauksessa 
voisi ajatella siirtää omaisuus ja va-
rat Suomen Punaiselle Ristille, johon 
vihollisen on vaikea päästä käsiksi”. 
Malmbergin huoli oli ymmärrettävä. 
Suojeluskuntajärjestö oli perustet-
tu pysyväksi instituutioksi eikä sitä 
koskevissa asetuksissa ja laeissa ol-
lut otettu huomioon lakkauttamisen 
mahdollisuutta. Siksi ei myöskään 
ollut säädöstä, mitä järjestön omai-
suudelle tapahtuisi mahdollisen lak-
kauttamisen yhteydessä.

Välirauha solmittiin 19.9.1944. 
Suojeluskuntajärjestö siirtyi mata-
laan profiiliin. Suojeluskuntajärjestö 
halusi välttää kaikkea julkista huo-
miota.

Suojeluskuntajärjestön ylimää-
räinen edustajakokous pidettiin 
29.9. Se antoi suojeluskuntain ko-
mentaja Lauri Malmbergille lah-
joittaa, myydä tai muuten siirtää 
yliesikunnan omaisuutta uudelle 
omistajalle. Seuraavana päivänä suo-
jeluskuntajärjestö ja Suomen Punai-

nen Risti tekivät sopimuksen, jossa 
suojeluskuntajärjestö sitoutui lahjoit-
tamaan yliesikunnan omaisuuden 
Punaiselle Ristille kansanterveyden 
ja ruumiinkulttuurin edistämisek-
si. Sopimus astuisi voimaan, mikäli 
järjestö lopettaisi toimintansa. Min-
kä vuoksi juuri Punaiselle Ristille? 
Se ei välttämättä ollut Malmbergil-
le mieluisin kohde, mutta se näytti 
turvallisimmalta kohteelta. Voitta-
javaltojen olisi vaikeampi vaatia lah-
joituksia takaisin kansainvälisen 
järjestön Suomen yksiköltä kuin 
muilta puhtaasti kansallisilta tai pai-
kallisilta tahoilta.

Suojeluskuntien yksityis-
omaisuus oli ongelmallista

Suojeluskuntajärjestöllä oli kah-
denlaista omaisuutta: valtion bud-
jettivaroil la hankittua ja oman 
varainhankinnan tuotolla hankittua 
yksityisomaisuutta. Sitä oli kolmel-
la tasolla: yliesikunnalla oli omansa, 
samoin suojeluskuntapiireillä sekä 
sadoilla suojeluskunnilla. Oli selvää, 
että valtion varoilla hankittu omai-
suus jäisi valtiolle. Ongelman muo-
dosti yksityisomaisuus.

 Ylimääräisessä edustajako-
kouksessa ei näy keskustellun suo-
jeluskuntapiirien ja paikallisten 

suojeluskuntien omaisuuden siir-
tämisestä toisi in käsiin. Tieto 
yliesikunnan omaisuuden mahdol-
lisesta kohtalosta levisi osanottajien 
välityksellä kaikkiin suojeluskunta-
piireihin, joille näin jäi aikaan poh-
tia omia ratkaisujaan. Ja ratkaisuja 
tehtiin. Ensimmäinen omaisuuden 
luovutus oli tapahtunut jo 24.9.1944, 
eli viisi päivää ennen Tuusulan ko-
kousta. Silloin uuden talonsa vuoksi 
talousvaikeuksissa ollut Pohjaslah-
den suojeluskunta lahjoitti kiinteis-
tönsä velkoja vastaan lainansa 
takaajille. Toimi ei johtunut lakkaut-
tamisen pelosta, vaan paikallisesta 
arviosta, että lamassa olleen toimin-
nan jatkamisesta ei tulisi mitään. 
Kaksi seuraavaa luovutusta tehtiin 
syyskuun viimeisenä. Kaikkiaan 38 
suojeluskuntaa oli luovuttanut omai-
suutensa viimeistään 30.10. Vaikka 
se oli vain pieni murto-osa suoje-
luskuntien kokonaismäärästä, se oli 
osoitus siitä, että kentällä uskottiin 
suojeluskuntajärjestön joutuvan lak-
kautetuksi. Joukossa oli yksi suoje-
luskuntapiirikin. Porin piiri teki jo 
6.10.1944 päätöksen omaisuutensa 
lahjoittamisesta Suomen Punaisen 
Ristin Satakunnan piirille.
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Kirjoitus perustuu 
Maanpuolustuskorka-
koulun dosentin, fil. tri 
Kari Selénin esitelmään. 
Selén on tutkinut perus-
teellisesti suojeluskuntia.

Suojeluskutien päällikkö Lauri 
Malmberg oli  pohtinut valmiiksi  
toimintamalleja siltä varalta, että 
järjestö lopetetaan

Suojeluskuntien omaisuus lahjoitettiin
ilman että valvontakomissio ehti reagoida 

Suojeluskuntien lakkautta-
mista seurannut omaisuuden 
luovutuksessa onnistuttiin 
asettamaan liittoutuneiden 
valvontakomissio tapahtu-
neen tosiasian eteen. Prosessi 
tapahtui ohjatusti ja omaisuus 
siirtyi suurelta osin Punai-
selle ristille ja muille sopi-
ville mm. kansanterveyttä ja 
ruumiinkulttuuria edistäville 
järjestöille. Kaikkiaan lahjoi-
tuksia tehtiin yli 700.
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Suojeluskunnatt lakkautettiin 
ennen kuin NL ehti sitä vaatia

Lakkauttaminen tuli polttavan ajan-
kohtaiseksi 29.10 presidentti Man-
nerheimin päädyttyä lopputulokseen, 
että oli viisainta lakkauttaa itse suo-
jeluskuntajärjestö ennen kuin Neu-
vostol i it to vaat isi  sitä .  Laur i 
Malmberg sai siitä tiedon kello 18 
ja puoli tuntia myöhemmin piirien 
edustajat kutsuttiin ylimääräiseen 
neuvottelukokoukseen Helsinkiin 
seuraavaksi illaksi. Kokouksella ei 
ollut merkitystä, sillä aika oli jo lop-
punut kesken kun Neuvostoliiton 
vaatimus suojeluskuntien lakkautta-
misesta saatettiin hallituksen ulko-
asianvaliokunnan tietoon 30.10. klo 
14. Järjestö oli lakkautettava viimeis-
tään 7.11.1944.

Puolustusministeriössä nopeasti 
laadittu hallituksen esitys annettiin 
tiistaina lokakuun viimeisenä edus-
kunnalle, joka otti asia heti työn alle. 
Esityksessä todettiin suojeluskun-
tajärjestön lakkauttaminen, mistä 
määrättäisiin tarkemmin ”samoin 
kuin järjestön omaisuuden vastaises-
ta käyttämisestä”. Ensimmäinen kä-
sittely, joka kesti kaksi minuuttia oli 
ohi klo 16.37. Toinen käsittely alkoi 
vajaan tunnin kuluttua, kun esitys 
oli ensin käynyt lausunnolla suures-
sa valiokunnassa. Toinen käsittely 
meni keskusteluitta vähintään yh-
tä nopeasti. Eduskunnan seuraava 
istuntopäivä oli vakiintuneen käy-
tännön mukaan perjantaina mar-
raskuun 3. päivänä. Lakkautuslaki 
hyväksyttiin silloin vain kahden pu-
heenvuoron saattamana. Se pai-

nettiin ja astui voimaan lauantaina 
marraskuun 4. päivänä 1944. Val-
vontakomission tahto oli toteutunut.

Miksi suojeluskunnat sit ten 
lak kautet t i in? Vä l irauhansopi-
muksen 21. artiklassa säädettiin 
Suomelle velvollisuus lakkauttaa 
kaikki ”sen alueella toimivat hitle-
riläismieliset (fascisminluontoiset) 
poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallis-
luontoiset” järjestöt. Zdanovin kir-
jeessä, joka pakotti lakkauttamaan 

suojeluskuntajärjestön, mainittiin 
kaksi perustetta. Tärkeämpi niis-
tä oli sotilaallinen ja sinänsä jär-
kevä.  Kun Neuvostoliitto rajoitti 
puolustuslaitoksen vahvuuden vain 
37  000:een mieheen, niin oli mah-
dotonta jättää jäljelle sotilaallista, 
hyvin varustettua järjestöä, jonka 
vahvuus olisi moninkertainen va-
kinaiseen väkeen nähden ja jonka 
jäsenet olivat sitoutuneen puolusta-
maan laillista yhteiskuntajärjestä. Se 
olisi vesittänyt rauhanajan armei-
jan enimmäiskoosta annetut määrä-
ykset. Kirjeessä mainittu perustelu 
suojeluskuntien lakkauttamisesta 
hitleriläistyyppisenä sotilaallisena 
ja poliittisena  järjestönä välirauhan-
sopimuksen 21. artiklan mukaisesti 
on mielestäni  retoriikkaa. Toki fas-
cismi oli neuvostojohdolle erittäin 

vakava asia. Koska liittoutuneiden 
valvontakomissio ei määritellyt, mitä 
se tarkoitti fascismilla, niin voittaja 
saattoi venyttää käsitettä tarkoituk-
senmukaisesti. Ja suojeluskuntien 
leimaaninen fascistisiksi sopi hyvin 
Moskovan sisäpoliittisiin tavoittei-
siin Suomessa.

Lakkauttamisen
oli valmistauduttu

Suojeluskunnat olivat pystyneet 
hyvin seuraamaan tilanteen ke-
hittymistä ja valmistautumaan mah-
dolliseen järjestön lakkauttamiseen. 
Aikaa oli riittävästi. Omaisuuden 
luovuttamiseen tarvittaisiin suoje-
luskunnan ylimääräinen kokous, jo-
ka valtuuttaisi paikallisesikunnan 
luovuttamaan omaisuuden toiselle, 
tai tekisi itse suoraan päätöksen luo-
vuttamisesta. Kutsu ylimääräiseen 
kokoukseen piti julkaista paikal-
lispäällikön päiväkäskyssä vähin-
tään 14 vuorokautta ennen kokousta, 
mutta hallinto-ohjesääntö tarjosi no-
peammankin vaihtoehdon. Mikä-
li erityiset seikat vaativat, kutsun ja 
kokouksen väliaikaa voitiin lyhentää 
piiripäällikön luvalla. Nyt riitti, että 
kokousilmoitus oli ollut kokouspäi-
vänä nähtävillä esimerkiksi kunnan 
ilmoitustaululla. Samat kokoontu-
missäännöt koskivat myös suojelus-
kuntapiiriä. Se joutui pyytämään 
luvan nopeutettuun kokousaikatau-
luun suojeluskuntain komentajalta. 
Muodolliset luvat ylimääräisten ko-
kousten järjestämiseen olivat valmii-
na tai hankittiin ratkaiseviin päiviin 
mennessä.

Osa suojeluskunnista teki ratkai-
sunsa jo ennen kuin varmuutta suo-
jeluskuntien lakkauttamisesta saatiin. 
Lain voimaantulopäivään mennes-
sä lahjoitusta määrä nousi 320:een. 
Seuranneiden kolmen päivän aika-
na määrä kasvoi 307:llä ja toimin-
nan päättymispäivänä vielä neljällä. 
Marraskuun 7. päivän iltaan men-
nessä luovutusten määrä oli noussut 
631:een. Matti Myöhäsiä, jotka teki-
vät lahjoituksensa kiistatta myöhäs-
sä, vasta kun suojeluskuntia ei enää 
ollut, oli vain yhdeksän. Lakkautet-
tavia suojeluskunta piirejä oli 38 ja 
niihin kuuluvia suojeluskuntia 714. 

Kun lukuun lisätään vielä yliesikun-
ta, päästään 753 suojeluskuntayh-
teisöön, joilla oli oikeus hankkia ja 
omistaa varallisuutta. Näistä lähes 
85 % siirsi omistuksensa, tai ainakin 
sen valtaosan toisiin käsiin viimeis-
tään toiminnan loppuessa.

Lahjoitusten tekemättä jättämi-
selle oli sillekin syynsä. Alueluovu-
tukset ja Lapin sota olivat tehneet 
monista suojeluskunnista varatto-
mia. Sellaisia suojeluskuntia löy-
tyi toki muualtakin. Vain noin 5 % 
suojeluskuntaomaisuuden arvos-
ta jäi lahjoittamatta, joukossa myös 
kiinteistöjä. Teknisenä suorituksena 
tämä suojeluskuntajärjestön viimei-
nen operaatio onnistui erinomaisesti. 
Toinen asia on, että kiireessä tapah-
tui melkoinen määrä haksahduksia, 
joita jouduttiin myöhemmin korjaa-
maan.

Lopettamiset
oli ohjeistettu

Käytännössä suojeluskunnilla oli 
kolme vaihtoehtoa. Ensinnäkin, mi-
käli se ei tehnyt mitään, omaisuus 
siirtyi valtiolle. Toinen vaihtoehto 
oli omaisuuden lahjoittaminen hy-
väksyttävään tarkoitukseen. Kolmas 
tapa oli omaisuuden myyminen ja 
saatujen rahojen lahjoittaminen. Mi-
käli rahoja ei lahjoitettu, ne siirtyivät 
valtiolle.

Prosessi oli ohjeistettu. Se tapah-
tui pääasiallisesti suullisesti. Järjes-
tö huolehti, että neuvoja lahjoitusten 
muodollisesti oikeasta tekemisestä 
oli saatavilla. Vastaanottajan valinta 
oli jo vaikeampi asia. Perustamisase-
tuksessa suojeluskunnille oli annet-
tu neljä tehtävää: antaa sotilaallista 
koulutusta, toimia varsinaisen ar-
meijan tukena, antaa pyydettäessä 
virka-apua sekä edistää voimistelua, 
urheilua ja kansalaiskunnon kasva-
mista. Kolme ensimmäistä tehtävää 
muuttui kielletyiksi suojeluskuntien 
lakkauttamisen myötä. Viimeinen 
tehtäväryhmä oli edelleen yhteis-
kunnallisesti hyväksyttävä. Oli kek-
sittävä myös muita kohteita, jotka 
sopisivat suojeluskuntien aatemaail-
maan.

Yliesikunnassa tai lähellä si-
tä kokoontui anonyymi ”Valittu 

Näin komea oli Son-
kalinna,  Sonkajär-
ven Suojeluskuntatalo 
(yllä). 

Suojeluntien päällys-
tökoulu Tuusulassa on 
nykyään Puolustus-
voimien koulutuksen 
kehittämiskeskus (yllä 
oikealla).

Helsingin Töölöön ra-
kennetussa entisessä 
suojeluskuntatalossa 
pitävät majaa mm. re-
serviläisjärjestöt (oi-
kealla). 

neuvottelukuntakunta”, joka lähet-
ti suojeluskuntapiirien komentajil-
le henkilökohtaisen lahjoitusohjeen 
lakiesityksen valmistuttua. Sopi-
via lahjoituksen saajia olisivat Suo-
men Punaisen Ristin paikalliset 
elimet kansanterveyden ja ruumiin-
kulttuurin edistämiseksi, sopiviksi 
katsottavat maatalousjärjestöt, suo-
jeluskuntien kannatusyhdistykset ja 
säätiöt tai perustettavat uudet yleis-
hyödylliset säätiöt, jo toimivat tai pe-
rustettavat luotettavien henkilöiden 
omistamat yhtiöt, joiden omistus oli-
si jatkossakin pidettävä luotettavis-
sa käsissä. Neuvottelukunta kehotti 
lahjoittajia muistamaan myös suo-
jeluskunnissa pitempään palvelleita 
upseereita ja muuta henkilökuntaa.

Ääneen lausumattomana tavoit-
teena oli liittoutuneiden valvonta-
komission asettaminen tapahtuneen 
tosiasian eteen. Emme tiedä kuinka 
laajalle neuvottelukunnan ohjeet le-
visivät. Tehdyt lahjoitukset kuiten-
kin noudattavat niitä aika pitkälle, 
niin hyvässä kuin pahasakin. Osa 
neuvoista ei kestänyt myöhempää 
tarkastelua, vaan niiden noudatta-
minen vei ongelmiin. Toisaalta oh-
jeistuksen jälkeen tehdyt lahjoitukset 
täyttivät paremmin muodolliset vaa-
timukset kuin pitkin lokakuuta teh-
dyt luovutukset.

Toiminnan lak kaaminen ja 
omaisuuden siirto-operaatio oli su-
junut muutamassa päivässä, mutta 
asia ei ollut sillä selvä. Nopean lak-
kauttamisen seurauksena lukuisia 
asioita jäi hoitamatta. Moni tava-
rantoimittaja sai jäädä odottamaan 
rahojaan. Puolustusministeriö aset-
ti heti marraskuussa 1944 selvittely-
elimen perkaamaan suojeluskuntien 
omaisuutta ja sen kohtaloita. Samal-
la selvittelyelin hoiti suojeluskun-
nilta jääneet toimet, kuten laskujen 
maksamisen ja saatavien perimisen. 
Selvittelytyö jatkui syksystä 1948 
komiteassa, joka joutui puuttumaan 
vielä 174:ään omaisuudensiirtoon. 
Se sai mietintönsä valmiiksi tam-
mikuussa 1953, Valtioneuvosto pani 
pisteen selvittelytyölle keväällä 1953 
ja vahvisti sen hetkisen tilanteen.
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n Talvisodan 70-vuotismuisteluiden 
yhteydessä tuli esille yllättävä väite, 
jonka mukaan Suomen ilmavoimis-
sa vapaaehtoisena lentänyt italialai-
sen Diego Manzocchi ei kuollutkaan 
tukehtuen ympäri menneen koneen 
ohjaamoon tunkeutuneeseen loskaan, 
vaan suojeluskuntalaisen ampumana. 

Dokumentoidun tiedon mukaan 
Manzocchi menehtyi, kun hänen len-
tämänsä Fiat G.50-hävittäjä  (FA-22) 
meni ympäri ilmeisesti polttoaineen 
vähyyden takia tehdyssä pakkolaskus-
sa. Manzocchi laskeutui Iitin kirkon 
lähistölle olevan Ikolan järven jäälle, 
mutta kone meni ympäri ja liukui se-
lällään. Näin Fiatin avoimeen ohjaa-
moon pakkautui lumisohjoa, johon 
Manzocchi tukehtui. Koneessa ei ha-
vaittu osumia aiemmin käydyn ilma-
taistelun tuloksena. Näin tapahtuma 
kuvataan dokumentteihin ja haas-
tatteluihin perustuvassa  Jaakko Hy-
vösen kirjassa Kohtalokkaat lennot 
19391944. ( 1982 Kirjateos, Helsinki).  

Italialainen toimittaja Paolo Tor-
retta väitti Iltalehdessä  (5.3.2010), 
että suojeluskuntalaiset ampuivat 
Manzocchin luulleen häntä neuvosto-
liittolaiseksi. Näin sen vuoksi,että hän 
käytti tuntematonta kieltä eikä hänel-
lä ollut suomalaista univormua. Tor-
rettan jutun mukaan vasta jälkikäteen 
suojeluskuntalaiset huomasivat, että 
jäälle laskeutuneessa koneessa oli Suo-
men hakaristit.

Torretta sanoo kuulleensa kerto-
muksen mieheltä. joka palveli mekaa-
nikkona HLeLv 26:ssa. Mekaanikon 
veli oli ollut mukana pelastettaessa 
Manzocchia.  Torretta sanoo, että hä-
nellä on tiedossaan sekä mekaanikon 
että tämän veljen nimet, mutta ei ha-
lunnut niitä  kertoa, kun kysyin asiaa 
häneltä.

Internetistä löytyy Tapio Huttu-

sen varsin luotettavalta tuntuva selos-
tus tapahtumasta. Hänen mukaansa 
pelastustyöt käynnistyivät erittäin hi-
taasti. Kuusankoskella oli koulutus-
komppania, jonka miehistä koottiin 
pelastusryhmä. Kymi-yhtiön talleilta 
saatiin lainaksi hevonen ja reki. Sen 
jälkeen haettiin vielä Kymin tehtaan 
korjaamon varastosta mekaaniset 
tunkit joita arveltiin tarvittavan ko-
neen nostossa. Lopulta päästiin mat-
kaan ja koneen luona oltiin Klo 17.20. 
Pelastusryhmä nosti tunkeilla ko-
neen pyrstöä ja sen jälkeen lapioitiin 
lunta pois ohjaamon kohdalta. Tilaa 
tuli noin 70 senttiä josta yksi vapaa-
ehtoinen ryömi sisään ohjaamoon ja 
katkoi lentäjän valjaat. Lentäjän valui 
jäälle ja nostettiin rekeen. Ruumis oli 
vielä lämmin mutta muuten eloton. 
Manzocchi kuljetettiin reellä Kymin 
ammattikouluun joka toimi tuolloin 
sotasairaalana. Siellä hänet kannet-
tiin ala-aulaan jossa lääkäri totesi hä-
net kuolleeksi. Lääkärin mukaan luoti 
keuhkoihin ei yksin ollut syy meneh-
tymiseen, vaan pään ruhjeet, veren-
vuoto ja roikkuminen pää alaspäin 
useita tunteja aiheuttivat yhdessä kuo-
leman.

Torrettan tarinassa on useita heik-
kouksia. Hän kertoi koneen ohjaa-
mosta kuuluneesta vieraskielisestä 
puheesta, mutta Huttusen tarinan 
mukaan sellainen ei ole mahdollista.  
Samoin maininta univormun puut-
teesta ei ole todistusvoimainen. Pak-
suissa lentohaalareissa ei ollut mitään 
tunnuksia, joiden perusteella olisi voi-
nut tunnistaa lentäjän kansallisuuden.

Torretta  sanoo selälleen käänty-
neestä Manzocchin koneesta otettua 
valokuvaa väärennökseksi, koska hä-
nen mukaansa  Manzocchi lensi ko-
neella FA-21, eikä koneella FA-22, joka 
on hänen väärennökseksi väittämässä 

kuvassa. Lentopäiväkirjoihin perustu-
van  Suomen Ilmavoimien historian 8 
Fiat G 50 (Kalevi Keskinen, Kari Sten-
man, Klaus Niska)  Manzocchi lensi 
koneella FA-22. 

Pari yksityiskohtaa jää kuiten-
kin vaivaamaan. Edellä mainitussa 
kirjassa ”Kohtalokkaat lennot” tode-
taan, ettei ympäri menneessä Fiatis-
sa ollut osumia. Kun katselee kuvia 
Fiatista, näkyy ohjaamossa istuvas-
ta lentäjästä vain pää ja aivan hiukan 
hartioita.  Miten lentäjän rintaan on 
voinut osua luoti, jos koneessa ei ole 
yhtään luodinreikää. Kirjassa ei mai-
nita Manzocchin haavoittumisesta ja 
pakkolaskun syyksi arvioitiin poltto-
aineen vähäisyys.

Jos Torrettan juttu pitäisi paikkan-
sa, olisi Manzocchin kohtalosta onnis-
tuttu syöttämään valheellinen tieto 
aikakirjoihin. Eli italialaispilotin tap-
panut onnettomuus ei olisi ollutkaan 
pakkolasku, vaan liipasinherkkä suo-
jelukuntalainen. 

11.3.1940 ja sen jälkeisinä päivi-
nä niin ilmavoimien kuin muissakin 
suomalasissa esikunnissa oli sen ver-
ran tekemistä, ettei kaikkia raportteja 
ehditty suurennuslasilla tutkia. Mutta 
siitä huolimatta on aika vaikea uskoa 
Torrettan tarinaa. Manzocchin pelas-
tustöissä on ollut mukana sen verran 
väkeä, että kyllä joku heistä olisi to-
tuuden kertonut jo aiemmin kuin 70 
vuotta Talvisodan jälkeen. 

PS. Manzocchin lentämä Fiat G.50 
teki 30 hankitusta koneesta pisimmän 
uran. Sille kertyi tiimaa 425 tuntia ja 
15 minuuttia.  Koneella saatiin 1 ½ il-
mavoittoa.

Jukka Knuuti

Kirjoitus julkaistu Suomen Sotilas-leh-
dessä 3/2010

Talvisodan italialainen sankarivainaja
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Fiat G.50-hävittäjiä han-
kittiin ilmavoimille 35 
kappaletta. FA-22, jolla 
Manzocchi lensi kohtalok-
kaan lentonsa Joroisissa 
kesäkuussa 1941.

n Helsinki-Uusimaan osasto piti vuosikokouksensa 26. tam-
mikuuta Helsingin uudessa musiikkitalossa. Mielenkiintoinen 
kokouspaikka veti kokoukseen tavanomaista enemmän osan-
ottajia.

Juha Ahonen kertoi mielenkiintoisia asioista talosta ja sen 
syntyhistoriasta. Kun suomalaiset asiantuntijat pitivät paikkaa 
liian meluisana totesi  talon akustiikan suunnitellut japanilai-
nen Yasuhisa Toyota, ettei ole koskaan suunnitellut akustiik-
kaa näin hiljaisella paikalla sijaitsevaan konserttisaloon.

Vieressä olevan rautatieaseman kiskojen kolkkeen vaimen-
taa kumimatto, jonka päällä rakennus sijaitsee, Entinen me-
renpohja taas edellyttää paksua betonivallia, joka ympäröi 
talon sokkelia.

Pääsimme istumaan konserttitalon parvelle, mistä saattoi 
havainnoida salin poikkeuksellisen muodon. Orkesteri soittaa 
keskellä salia ja yleisö ympäröi heidät joka taholta. Salin muo-
tojen ja värimaailman lähtökohtina on ollut tukkisuma ja sa-
vusauna.

Kuultiin paljon mielenkiintoista asiaa. Musiikki sitä vas-
toin jäi konserttikäyntien varaan
Teksti ja kuvat Jukka Knuuti

Uusi musiikkitalo avautui
Helsinki-Uusimaan osastolle

Saatoimme todeta, että 
parvekkeen lattiataso 
nousee todella jyrkästi. 
Eturivissä Margareta 
Berghäll, seuraavalla 
rivillä Pekka Lario ja 
hänen takaan Erkki 
Sillanpää ja Ulla Kam-
pman.

Juha Ahonen kertoo. Taustalla linnunpesämäistä katsomoa ja 
sen keskellä orkesterin tuolit ilman soittajia.  

Parole luettavissa internetissä

Pääyhdistys on julkaisut uudet internet-sivunsa osoitteessa http://www.jp27.fi. Parole on vanhaan tapaan luettavissa 
myös sähköisessä  muodossa. Lehden löydät suoraan etusivun päänavigointipalkista otsikolla "PAROLE"jota klik-
kaamalla avautuu sivu josta löytyvät kaikki tähän asti sähköiseen muotoon tallennetut lehdet. Haluttua lehteä pää-
set lukemaan kansikuvaa klikkaamalla. 

Lehdet on tallennettu .PDF-muodossa ja niitä voidaan lukea mm. Adobe Acrobat -ohjelmalla. Ilmainen Adobe 
Acrobat -ohjelma löytyy tarvittatessa osoitteesta http://www.adobe.com.
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n  Nurmijärven kunnan käräjä-
salissa oli joulukuun 2011 alussa 
kahden päivän ajan avoinna Vapaus-
sotanäyttely. Näyttelyn oli järjestä-
nyt Hannu Lakee, joka oli asialla jo 
kahdettakymmenettä kertaa. 

Aikaisempien näyttelyiden tee-
moja ovat olleet mm. Talvisota ja 
Jatkosota. Alaltaan suppeampia ovat 
olleet näyttelyt teemoista Suomen 
lippu ja vaakuna, myyttiset aseet, 
kivääri m/91, sekä Tavoitteena tark-
kuus – kilpa-ammunta sotien välise-
nä aikana Suomessa. Omat näyttelyt 
ovat olleet niin ikään aiheista polii-
sin virkapukukehitys itsenäisyyden 
aikana, Suomen armeijan merkit ja 
tunnukset sekä jatkosodan puhde-
työt ja  itsenäisen Suomen sotilaspu-
vut.

Lakee jatkaa näyttelyiden jär-
jestämistä. Valmisteilla ovat teemat 
suomalaisesta puukosta eli Suoma-
lainen puukko sodan ja rauhan työs-
sä sekä  konversioaseista eli miekat 
auroiksi – sotilaskivääristä metsäs-
tysaseeksi. Tulossa on myös näyttely 
poliisin kurssi- ja virkamerkeistä se-
kä japanilaisesta sotilaskulttuurista.

Vapaussotanäyttely 
Nurmijärvellä

Jääkärikornetti 
Lauri Toivosen 
puku ja peitset. 
Taustalla on Jää-
kärisuojeluskun-
nan ryijy.

Saksanniemes-
sä Porvoon 
lähistöllä kou-
lutettiin po-
liisijoukkoa 
järjestyslipus-
toksi. Hannu Lakee on järjestä-

nyt 20 maanpuolustukseen 
liittyvää näyttelyä Nurmi-
järvellä. 

n Tämän päivän nuorille pyritään 
havainnollisesti kertomaan, mitä 
heidän ikätoverinsa harrastivat  Suo-
men itsenäisyyden ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Tämä tapahtuu 
Seinäjoella Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd-museolla.

Seinäjoella 5.5.–30.9.2012 avoin-
na olevassa näyttelyssä 1920-luvun 
nuoret halusivat innolla päästä osal-
listumaan suojeluskuntien- ja lot-
tien toimintaan. Suojeluskunnissa 
alettiin aluksi järjestää pojille moni-
puolista urheilutoimintaa. Suojelus-
kuntapoikatyön tuli olla ”luonnetta 
kasvattavaa ja isänmaallista hen-
keä synnyttävää”. Talvisodan al-
kuun mennessä oli 12-16-vuotiaita 
suojeluskuntapoikia lähes 30  000. 
Jatkosodan aikana syksyllä 1941 suo-
jeluskuntapoika-nimi muutettiin so-
tilaspojiksi.

Vastaavalla tavalla järjestettiin 
tytöille tarkoitettua kasvatus- ja har-
rastustoimintaa Lotta Svärd-järjes-
tön puitteissa. Lottatytöissä toimi 
parhaimmillaan 25 000 nuorta.

Kouluille ja  nuoriso-organisaa-
tioille tarjotaan opastettuja tutus-
tumisia näyttelyyn.

Tarkempia tietoja näyttelystä saa 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-muse-
olta (puh 06-4162 734).Suojelukuntapojat lähettitehtävissä

Näyttely Seinäjoella
Näin toimivat nuoret suojeluskunnissa 
ja lotissa 90 vuotta sitten 

n Ketä mahtavat olla kuvan up-
seerit. Siinä on kaksi kapteenia ja 
ilmeisesti yksi luutnantti. Män-
nikkömetsä on koivin suomalaisen 
näköistä. mutta voihan se olla yhtä 
hyvin Kuurinmaata.

Jos tiedät jotain kuvan henkilöis-
tä, niin kerro jukka.knuuti@gmail.
com tai 040 7532751

TUNNISTATKO HEIDÄT? 
1 / 2 0 12
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Saksan Jalkaväkiliiton – Bund der Deutschen In-
fanterie – kunniapuheenjohtaja, kenraaliluutnantti 

Ernst Klaffus menehtyi kotikaupungissaan lyhyen sai-
rauden jälkeen. Hän oli syntynyt Wismarissa 17. syys-
kuuta 1935. Lapsuus- ja nuoruusvuodet Berliinissä 
heijastuivat hänen luonteenpiirteissään avoimuutena 
ja seurallisuutena.  Vuonna 1996 muodostettiin Saksan 
Jalkaväkiliitto yhdistämällä Jääkäri-, Vuoristojääkäri-  
ja Laskuvarjojääkäriliitot. Jalkaväkiliiton ensimmäisen 
puheenjohtajan (1996–2005), kenraali Ernst Klaffuk-
sen avoin ja vahva persoona mahdollisti perustetun 
liiton suuntaviivojen löytymisen sekä aiemmin itse-
näisten liittojen perinteiden säilymisen uuden lipun al-
la. 

Kenraali Klaffuksen sotilasura alkoi kaupallisten 
opintojen jälkeen varusmiehenä Panssarikrenatöö-
ripataljoonassa – Panssarjääkäripataljoonassa Ham-
purissa huhtikuussa 1959.  Koulutus jatkui aselajin 
upseerikouluissa ja nimitys luutnantin virkaan tapah-
tui 1.tammikuuta 1961. Joukko-osastopalvelu eteni 
kouluttajana Panssarijääkäripataljoona 41:ssä.  Komp-
panian päällikön tehtävien jälkeen alkoi yleisesikunta-
kurssi Führungsakademiessa Hampurissa huhtikuussa 
1968. Kurssin päätyttyä tuli komennus vastaavaan 
kouluun Fort Leavenworthiin USA:ssa. Kouluvuosien 
jälkeen alkoi vuorottelu kahden vuoden jaksoissa esi-
kunta- ja joukko-osastotehtävissä panssariaselajissa. 
Toimistopäällikkyys Maavoimien Esikunnassa oli vuo-
rossa vuonna 1975. Ylennys everstiksi tapahtui 1978. 
Panssarijääkäriprikaatin komentajan tehtävä Wetzla-
rissa oli seuraava etappi. Komennus NATO-esikuntaan 
Monsissa Belgiassa toi ylennyksen prikaatikenraaliksi. 
Ylennys kenraalimajuriksi vei Panssaridivisioonan ko-
mentajaksi vuonna 1985. Komentajan tehtäviä seurasi 
kolme vuotta Maavoimien Esikunnan esikuntapäällik-
könä Bonnissa. Ylennys kenraaliluutnantiksi ja siirto 
Maavoimien Hallintoesikunnan päälliköksi Kölniin 

tapahtui vuonna 1990. Tässä tehtävässä hän vastasi 
mm Suomen myydyn DDR:n asevoimien materiaalin 
lupamenettelystä. Reserviin kenraaliluutnantti Ernst 
Klaffus siirtyi 30.maaliskuuta 1994. 

Kenraali Klaffus oli nuorena majurina Panzer -
krena dierlehrbataljon 353:n – Panssari jääkäri kou-
lutuspatljoona – komentajana Jalka väki koulussa 
Hammelburgissa. Tämä kausi sitoi hänet vahvasti Ham-
melburgiin ja Jalkaväkikouluun sekä tulevaan Jalkaväki-
liittoon. 

Kenraali Ernst Klaffus otti Saksan Jääkäriliiton 
tuomana perintönä tehtäväkseen luoda kiinteät ja läm-
pimät suhteet Suomen jääkäriperinteitä edustavaan 
Jääkärisäätiöön ja JP 27:n Perinneyhdistykseen. Teh-
tävä oli kenraalille ”sydämen asia”, kirjoitti hänestä 
muistosanoissaan Jalkaväkiliiton nykyinen puheenjoh-
taja, kenraaliluutnantti Rainer Glatz. Kenraali Klaffus 
osallistui Ingrid puolisonsa ja Jalkaväkiliiton hallituk-
sen kanssa Vaasan juhlallisuuksiin vuosina 2003 ja 
2008. Saksan vuosittaisilla Jalkaväkipäivillä hän koros-
ti tervetuliaispuheessaan aina suomalaisten ja saksa-
laisten jääkärien vuosikymmenien mittaisia yhteyksiä. 

Kenraalia ja hienoa miestä jäivät suremaan Ingrid 
puoliso, kolme sotilasuralla menestynyttä poikaa per-
heinen  sekä tytär perheineen. Ernst Klaffus siunattiin 
viimeiselle matkalleen sotilaallisin kunnianosoituk-
sin kotikaupungissaan Bad Salzuf lessa lauantaina 
10.12.2011 kirkkosalin täyttäneen saattojoukon läsnä-
ollessa. Siunausvirsi oli meille tuttu ”Jumala ompi lin-
namme”. 

Olemme menettäneet Suomen ystävän ja histori-
aamme  sekä perinteisiimme perhtyneen ja niitä kun-
nioittaneen asiantuntijan. Omaisten syvään suruun 
osaa ottaen!

 Sami Sihvo Jukka Pennanen Asko Kilpinen
 Kenraalimajuri Kenraalimajuri Prikaatikenraali

KENRAALILUUTNANTTI ERNST PETER KLAFFUS
Wismar 17.9.1935 – 30.11.2011 Bad Saltzuflen

IN MEMORIAM

Vappu Eskola kuoli 6.11.2011 Pellavakodis-
sa Tampereella 91-vuotiaana. Hän syntyi 

Vaasassa jääkäriluutnantti Juho Alangon per-
heeseen 1920. Kodin perintönä Vappu Esko-
la sai pohjalaisen mielenlaadun lisäksi syvän 
isänmaanrakkauden. Vappu Eskola kasvat-
ti suuren perheen, mutta kodinhoidon ohes-
sa hän omisti aikaansa ja tarmoaan lukuisten 
maanpuolustusjärjestöjen toimintaan. Hänen 
poikkeuksellinen aktiivisuutensa niiden työssä 
jatkui viime vuosiin.

Lotta Svärd -järjestöön  hän liittyi vuonna 
1936 ja toimi siinä järjestön lakkauttamiseen 
saakka.

Rintamalottana 19. Divisioonan lohkolla 
hän palveli vuonna 1941.

Reserviupseerinaiset kaikilla järjestöta-
soilla olivat Vappu Eskolan keskeistä työsar-
kaa. Niissä kaikissa hän teki pitkän päivätyön. 
Vapaussoturien Huoltosäätiö ja jääkäriperin-
teen vaaliminen olivat lähellä hänen sydäntään. 
VHS:n Huoltosäätiön Tampereen osaston halli-
tuksessa Vappu Eskola vaikutti vuosia. VHS:n 
perinteisen tammisunnuntain kirkkoillan jär-
jestelyorganisaatiossa hän toimi vuodesta 1962 

lukien. Vappu Eskola oli perustamassa aikanaan 
JP27:n Pirkanmaan osastoa. Pitkään hän oli osas-
ton hallituksen kantavia voimia. Hänet nähtiin 
yleensä oman osaston tilaisuuksien lisäksi pääyh-
distyksen kokouksissa, juhlissa, retkillä ja semi-
naareissa – jääkäreiden jäljillä niin kotisuomessa 
kuin Baltiassa.

 Vappu Eskola tunnettiin empaattisena ja esi-
merkillisenä vaikuttajana ja kaikkia innostavana 
uurastajana. Juhlatilaisuuksissa Tampereen tuo-
miokirkon alttarin sivulla seisova Suomen lippu 
kertoo hänen aidosta ja syvästä isänmaallisuudes-
taan: hän lahjoitti lipun, kun se kirkosta puut-
tui. Jääkärimarssin alkutahtien kuuluessa Vappu 

”Mumma” Eskola oli ensimmäinen seisomaan nou-
sija.

Ansioistaan Vappu Eskola palkittiin monin ta-
voin. Hänelle myönnettiin Suomen Leijonan Rita-
rikunnan ritarimerkki, Sotilasansiomitali, Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Jääkäripataljoona 27:n Pe-
rinneyhdistyksen kultaiset ansiomerkit. Ensim-
mäisenä naisena hänet kutsuttiin Tampereen 
Reserviupseerien kunniajäseneksi vuonna 2000.

Mumman laaja ystäväpiiri ympäri maata tekee 
kunniaa hänen muistolleen.

 
Timo Mitrunen

MERKITTÄVÄ PIRKANMAALAINEN 
MAANPUOLUSTUSVAIKUTTAJA

VAPPU ESKOLA 
ON POISSA
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Yllä oleva otsikko on yhä ajankohtaisempi ainakin Suo-
men historiassa, vaikka kirjailijapiireissä tätä kysy-

mystä ei edelleenkään haluta pohtia! Oma lukunsa on 
poliittinen asenteellisuus, joka vääristää asioita.

Professori Martti Lauerma pohti asiaa Väinö Lin-
nan Täällä Pohjantähden alla -trilogian (ilmestyi vuosina 
1959,1960, 1961) ja siitä tehdyn elokuvan (v. 1968) pohjal-
ta vuoden 1969 Parolen numerossa 1. Realistina Lauerma 
päätyy siihen, että vaikea on käytännössä oikaista väärää 
tietoa, jos sitä on levitetty romaanin sivuilla.

”Jääkärit olivat opinnoissaan huonosti menestynei-
tä, vähän renttumaisia herraspoikia. He lähtivät Saksaan 
seikkailunhalun ajamina ja palasivat sieltä ammuttaak-
seen viattomia ihmisiä”

Näin Lauerma arvioi suunnilleen lukiopojan tai val-
taosan suomalaisesta lukija- ja katsojakunnasta vastaa-
van, jos siltä kysytään jääkäreistä. Häntä surettaakin, että 
kouluissa opetetaan aivan liian vähän isänmaan histori-
aa. 

– JP27:ään kuului 1887 suomalaista, joista oli 322 yli-
oppilaita ja niin sanotusti työmiestaustaisia 331 ja neli-
senkymmentä torpparin poikaa.

Pohjantähdessä on yksi jääkäri, jonka perusteella ei 
Lauerman mielestä voi tehdä oikeita johtopäätöksiä jää-
käreistä.

Lauerma lainaa akateemikko Eino Jutikkalan to-
teamusta ”jääkäriliikkeen eetillistä korkeutta pystyy 
madaltamaan vain se, joka ei sitä tunne tai ei piittaa to-
siasioista”.

Silti hän puolustaa kirjailijan oikeutta kirjoittaa va-
paassa maassa, niin kuin kirjoittaa.

Linnan historiantuntemukseen suhtautuu kriitti-
sesti myös Suomen historian professori, emeritus Seik-
ko Eskola kirjassaan ”Historian kuolema ja kulttuurien 

taistelu”. Linna sai 
tieteellisistä ansiois-
ta akateemikon ar-
von, kun se Eskolan 
mielestä olisi pitänyt 
antaa nimenomaan 
taiteellisista ansiois-
ta.

Vapaussota-sa-
na on liki hävitetty 
julkisuudesta ja asia 
on käännetty pääla-
elleen; eiväthän jää-
kärit olleet Saksassa 
mitään sisällissotaa 
vaan isänmaan va-
pauttamista varten 
oppimassa.

N-liitto yritti pit-
kään tehdä Suomes-

ta konnaa ja itsestään uhria. Vähän 
samoin on käynyt kapina-asiassakin. 
Eskola kirjoitti parisen vuotta sitten 
Kanavassa, että Sdp:n nostama kapina 
ja valtiokaappaus olivat 1900-luvulla 
Suomen suurin poliittinen virhearvio 
ja munaus, joka johti verenvuodatuk-
seen ja suuriin kärsimyksiin.

Uhreja oli enemmän kuin kaatu-
neita Talvisodassa. Tuoni korjasi satoa 
valtavasti m.m. Espanjantaudin (sil-
loinen raju sikaflunssa) ja nälän takia. 
Kevään 1917 maatalouslakot estivät 
isäntiäkin kylvämästä. Suomesta oli 
tehty maito- ja voimaa, joka osti vil-
jan Venäjältä. On selvää, että siinä tuli 
nälkä vähän joka taloon, kun raja me-
ni kiinni. 

Eskola sanoo, että työväenliikkeen 
ajamat olisi saavutettu ilman sotaa-
kin: kunnallislait oli vahvistettu, kah-
deksan tunnin työaika hyväksytty ja 
annettu eduskunnalle senaatin esitys 
torpparivapautuksesta!

Suomen historian professori, eme-
ritus Viljo Rasila (torpparin ja puna-
kaartilaisen poika Ypäjältä) on usein 
painottanut Linnan synnyinpitäjässä, 
että Linnan kirjat eivät ole suinkaan 
historiankirjoja vaan romaaneja. Ra-
sila uskoo myös, että hiljalleen yhä 
laajemmin ymmärretään, että Vapa-
ussota on oikea nimi lopputuloksen-
kin kannalta.

Kenraaliluutnantti evp. Erkki Laa-
tikainen korosti JP27:n perinneyh-
distyksen vuosikokouksessa v. 2001 
(Parole 1/2001), että jäsenkunnan pi-
tää aktivoitua.

– Lukekaa, tutkikaa ja oikaiskaa, 
kun on tarvetta, oli hänen reseptinsä.

Kokouksen pj. Jussi Rinta piti tär-
keänä keskustelun lisäksi sitä, että jä-
senkunta tarttuu asiaan, kun jokin 
lehtiartikkeli tai kirja vääristelee tai 
kertoo riittämättömästi asioista.

Tampereen t yöväenmuseon 
Werstaan johtaja paasasi taannoin 
tv-uutisissa, että historiankirjoja ei 
tarvita enää. Ne korvaa muka Pohjan-
tähti -trilogia.

Kirjailija Leena Lander kirjoitti 
Turun Sanomissa, että tutkija perus-
taa faktoihin, mutta kirjailija selvittää 
historiaa mielikuvituksen avulla. On-
pahan melkoinen kannanotto!

Viimeisen jääkärin Väinö Val-
veen kerrotaan kuulleen ennen kuo-

lemaansa Suomen liittyvän EU:iin 
ja tokaisseen ”hyvä, nyt Suomi ei ole 
enää yksin”.

EU:lla ei ole ja tuskin se tuleekaan 
saaman omia sotavoimia, kun EU:n 
kansalaisista on yli 95 % NATO:n sa-
teenvarjon alla. NATO oli Ruotsin 
turvana ikään kuin ”nurkan taka-
na” kylmän sodan aikanakin, vaikka 
Ruotsi ei sitä ulospäin avoimesti tun-
nustanut. Olipa ja onpa Ruotsin ”ta-
kuumiehenä” Suomikin, jonka selän 
takana on hyvä tehdä omia ratkaisuja.

Parolen päätoimittaja Jukka 
Knuuti otti taannoin pääkirjoitukses-
sa reippaasti kantaa NATO:n puolesta 
eikä varmaan perusteitta eikä aiheet-
ta.

Onko laitaa puhua NATO-opti-
osta. Sitä ei ole käytännössä. Jos talo 
palaa, ei enää saa vakuutusta. Ei pidä 
unohtaa historiaa eikä geopoliittista 
asemaamme, ei tuudittautua ”Ruusu-
sen uneen”.

Perinneyhdistyksen aiempi pj. 
Asko Kilpinen on todennut, että 
jääkäriliike on historiaa, mutta perin-
neyhdistyksellä on edessään loputon 
työsarka. Informaatioyhteiskunnassa 
tarvitaan jatkuvaa viestintää ja Suo-
men puolustamista arveluttavia ajan 
ilmiöitä vastaan.

Mitä tämä tarkoittaa?
Kyse on siitä jääkärien jättä-

mästä henkisestä perinnöstä, jonka 
vaalijoiksi meidät on asetettu. Sen pe-
ruselementtejä ovat 1) luottamus Suo-
men tulevaisuuteen vapaana valtiona, 
2) horjumaton usko tämän asian oi-
keutukseen ja sen voittoon silloinkin, 
kun kaikki näyttää toivottomalta, 3) 
tahdon ja uskalluksen taistella, kaikis-
sa tilanteissa näiden päämäärien puo-
lesta!

Siinäpä on henkinen perusta, jota 
ei ole varaa unohtaa näinä aikoina-
kaan.

On pidettävä visusti mielessä 
J. K. Paasikiven sanat ”tosiasioiden 
tunnustaminen on viisauden alku”. 
Katse ei saa hämärtyä!

Ainakin kuvainnollisesti perin-
neyhdistyksemme on pantu paljon 
haltijaksi. Tähän haasteeseen vastaa-
misessa Parolen rooli voi vain koros-
tua jatkossa.

Kari Nummila
Kari Nummila

Voiko romaanikirjailija
voittaa historiantutkijan? Työryhmä 

suunnittelemaan
itsenäistymisen 
100-vuotisjuhlaa

 
n Valtioneuvoston kanslia on 
asettanut Suomen valtiollisen  it-
senäistymisen 100-vuotisjuhlan 
valmistelua suunnittelevan työ-
ryhmän.

Työryhmän tehtävänä on laa-
tia ehdotus Suomen itsenäisyyden 
100 -vuo tismuiston valmistelua 
varten asetettavan hankkeen orga-
nisoinnista, toteutuksesta ja kus-
tannuksista.

Työryhmän puheenjohtajana 
toimii professori Martti Häikiö. 
Jäseniksi työryhmään on kutsut-
tu professori Laura Kolbe, ulko-
asiainministeri Erkki Tuomioja 
sekä osastopäällikkö Auni-Mar-
ja Vilavaara Valtioneuvoston 
kansliasta.

Työryhmä kuulee työnsä ai-
kana aiantuntijoita. Mahdollisia 
hanketta koskevia ehdotuksia 
voi toimittaa osoitteeseen kirjaa-
mo@vnk.fi.

Työryhmän toimikausi päät-
tyy 15. huhtikuuta 2012.

15. Jääkäriseminaari
”Jääkärien koulutuksen järjestäjiä 
Saksassa ja Suomessa ja jääkärit 
kouluttajina 1920-30-luvulla”

Sunnuntaina 22.4.2012, klo 12:00
Kauhavalla, Kortesjärven liikuntatalolla
Klo 10:00 perinnejumalanpalvelus Kortes-
järven kirkossa

Yhteisvastuulounas, omakustanteinen
Kunniamerkit

Tervetuloa!

n Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen projekti 
uusien internet-sivujen tekemisestä on nyt saatu pää-
tökseen. Vuosikokouksen yhteydessä Tampereella jul-
kaistiin uusi sivusto joka on niin pääyhdistyksen kuin 
alaosastojen käytössä. Sivut löytyvät osoitteesta http://
www.jp27.fi. Sivuston toteutuksesta on vastannut Aa-
ro Unkila.

Sivustolla esitetään kattavasti niin Jääkärien elä-
mäntyö ja historia koko Jääkäriliikkeen elinkaaren 
ajalta kuin Perinneyhdistyksen toiminta. Ajankohtai-
set tiedotusasiat löytyvät helposti ja nopeasti etusivul-
ta samoin kuin joka sivulla näkyvästä oikean reunan 
laatikosta otsikon ”Ajankohtaista” alta. 

Alaosastojen kannalta varmastikin mielenkiin-
toisin asia löytyy ylänavigointipalkin otsikon ”Perin-
neyhdistys” takaa josta edelleen alaotsikon ”Osastot” 
takaa löytyvät listattuna kaikki alaosastot. Jokaises-
ta osastosta on lyhyt kuvaus sen mukaan miten osas-
to on aineistoa toimittanut kansliaan. Tarkoituksena 
on, että nämä osastokohtaiset sivut mahdollistavat 
aktiivisen ja ajantasaisen tiedottamisen osaston toi-
minnasta. Alkuun sisällön päivittämisessä auttaa jää-
kärikanslia, myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus 
ottaa käyttöön jokaisen osaston omat tunnukset.

Perinneyhdistyksen hallitus toivoo, että kaikki 
alaosastot ja jäsenet ottavat uudet internet-sivut he-
ti aktiiviseen käyttöön niin tiedon välittämisen kuin 
hakemisen tiimoilta.

Internet-sivujen kasvojenkohotus
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Kirjallisuutta

Isänmaallisten juhlien 
Mitä-Missä-Milloin

Markus Anaja: Maanpuolustajan 
juhla ja seremoniaopas. Kustannus 
Oy Suomen mies.Helsinki 2011.

nnn Mikä lippu tulee vasemmalle 
ja mikä keskelle. Kuinka käyttäyty-
vät lippua nostettaessa siviilit ja toi-
saalta sotilaat. 

Näihin ja lukemattomiin muihin 
vastaaviin kysymyksiin, joihin meis-
tä yksi ja toinen tuon tuosta törmää, 
löytyvät vastaukset Markus Anajan 
mainiosta kirjasta. 

Oppaassa käsitellään lähinnä sel-
laisia asioita ja tilaisuuksia, joihin 
maanpuolustusväen osalta saattaa 
liittyä ”siviilikäytännöstä” poikkea-
via piirteitä.

Kirjasta löytyy ohje vaikkapa 
presidentin linnan itsenäisyyspäivän 
vastaanotolle siitä, kummalla puolel-
la daami kulkee. Aina oikealla, mitä 
kovin harva näyttää tietävän.

Lippujen käytössä näkee niin 
monta menettelyä kun on lipun kan-
tajia. Tähänkin taiteenlajiin löytyy 
ohjeet Anajan oppaasta. Kun kirjas-
sa annetaan vielä ohjeet häiden ja 
hautajaisten järjestämiseen tulee ka-
tettua elämän koko kirjo.

Sanotaan että juhlallisuuden ja 
koomisuuden raja on hiuksenhieno. 
Sen joutuu myötähäpeällä liiankin 

usein kokemaan, kun seremonioita 
ei hallita. Koomisuus vähenee ja juh-
lallisuus lisääntyy sitä mukaa kun 
sujuvasti kirjoitettu ja havainnolli-
sesti kuvitettu Anajan opas kuluu 
maanpuolustusväen käsissä.

Jukka Knuuti
* * *

Jääkärit pitivät puolensa

Lasse Laaksonen: Mistä sotakenraa
lit tulivat. Tie Mannerheimin johtoon 
1918–1939. Helsinki-kirjat 2011. 416 s.

nnn Lasse Laaksonen käsitte-
lee uusimmassa tutkimuksessaan 
maamme korkeampaa upseeristoa 
sotien välisenä aikana. Millaisista 
upseereista tulivat ne kenraalit, jonka 
Mannerheim sai johtoonsa talviso-
dan ja jatkosodan aikana? Vanhim-
mat upseerit olivat tsaarin armeijan 
sotilasopetuslaitoksissa peruskou-
lutuksensa saaneita ns. ”ryssänup-
seereita”. Muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta Venäjän armeijas-
sa koulutetut olla jo yli-ikäisiä ja li-
säksi suhteet varsinkin jääkäreihin 
olivat tulehtuneet. He edustivat jää-
käreille järjestelmää, jota vastaan 
nämä olivat Saksaan lähteneet. Kol-
mannen ryhmän muodostivat itse-
näisyyden alkuvaiheissa erilaisilla 
tilapäiskursseilla koulutetut upseerit. 
Vuonna 1919 toimintansa aloittanut 
kadettikoulu yhtenäisti upseerikou-
lutusta, mutta nämä jääkäreitä ja 
tilapäiskurssilla koulutettuja vain 
muutaman vuoden nuoremmat ja 
ehkä ajanmukaisimman ja parhaan 
peruskoulutuksen saaneet upseerit 
jäivät sekä sotilasarvoissa että teh-
tävissä muita ryhmiä huomattavasti 
jälkeen.

Jääkärit saivat komentoonsa suo-
jeluskuntajärjestön jo 1920-luvun 
alussa. Ns. jääkärikonf liktin aika-
na jääkärit uhkasivat joukkoerolla, 
jos tsaarin Venäjällä koulutuksensa 
saaneet eivät väisty armeijan johto-
paikoilta. ”Ryssänupseerit” väistyi-
vät muutaman harvan jatkaessa 
armeijan palveluksessa. Puolustus-
voimien komentajaksi nousi jääkä-

ri vuonna 1926. Nousu tapahtui alle 
kymmenessä vuodessa. Vuonna 1931 
nimitetyn puolustusneuvoston pu-
heenjohtajana paluun tehnyt Man-
nerheim ja tykistön tarkastaja V.P. 
Nenonen olivat melkeinpä ainoat 

”ryssänupseerit”, jotka saivat jääkäri-
en hyväksynnän. Mannerheimilla-
kin olivat omat ongelmansa sotaväen 
päälliköiden Aarne Sihvon ja hänen 
seuraajansa Hugo Östermanin kans-
sa. Tämä sitten näkyi myöhemmin 
molempien siirrosta ”sivuraiteelle”. 
Ei Mannerheimkaan hyväksynyt 
mahdollisia asemansa uhkaajia.

Eri tavoin peruskoulutetut up-
seeriryhmät kokivat toisensa esteenä 
urakehitykselle. Venäjällä koulutetut 
arvostelivat varsinkin jääkäreiden 
saaman koulutuksen tasoa luonneh-
tien sitä ryhmänjohtajakoulutuksek-
si. Moni jääkäri yleni kenraaliarvoon 
alle 40-vuotiaana upseerin perus-
koulutuksen jäädessä jääkärikauteen. 
Jääkäriupseerien taustojen kirjo oli 
laaja aina työmiehestä maisteriin as-
ti. Jääkärit olivat itse tukkona muille 
tuleville kenraaleille vuosikymmeni-
en ajan eikä jääkäreidenkään jouk-
ko ei ollut yksimielinen. Ryhmän 
sisällä oli erimielisyyksiä ainakin 
suomen- ja ruotsinkielisten välil-
lä Kuilu suomen- ja ruotsinkielisten 
välillä oli suuri jo jääkärikautena, 
mutta ensimmäiset ylennykset ja al-
kuvuosien urakehitys saivat osan 
suomenkielisistä epäilemään ruot-
sinkielisten suosimista. Koulutus- ja 
kielitaustojen lisäksi myös henkilö-

kohtaiset intressit eri upseeriryhmi-
en sisällä aiheuttivat ongelmia. Tästä 
varsin kirjavasta ja eripuraisesta up-
seerijoukosta nousivat talvi- ja jatko-
sodan sotakenraalit. 

Laaksonen ei tällä kertaa käy-
tä turhia sivistyssanoja, joten teok-
sen luettavuus on hänen kirjoistaan 
ehkä paras. Hieman harmittaa, että 
näinkin tasokkaaseen tutkimukseen 
on eksynyt muutamia kirjoitus-/ni-
mi-/painovirheitä. Paavo Susitaival 
ei ollut jääkärieverstiluutnantti ja 
tasavallan presidentin nimi oli Pehr 
Evind, ei Pehr Erik Svinhufvud. Oli-
ko kenraali Karl Fredrik Wilkaman 
kutsumanimi Kalle vai Kustaa vai 
käyttikö hän molempia? 

Pasi Pulju
* * *

Mannerheimin ajokit
ja Hitlerin vierailu

Cingiz Safiulla: Mannerheim ja kul
kuneuvot; Ajoneuvoja ja asioiden 
taustoja sekä 4.6.1942 tapahtumat. 
Kustantaja Laakkonen, Hämeenlin-
na 2011.

nnn Kirja käy varsin perusteelli-
sesti läpi kaikki kulkuvälineet, ml. 
hevoset, joita Mannerheim pitkän 
elämänsä aikana käytti. 4.6.1942 ta-
pahtumat taas tietysti koskee Hit-
lerin tekemää onnittelukäyntiä 
75-vuotta täyttäneen marskin luokse. 
Se ei kuulu kulkupeliteemaan, mutta 
sisältää runsaasti kiinnostava pikku-
tietoa.

Automuseon johtajana toiminut 
kirjoittaja on alan autoalan asian-
tuntija. Mannerheimilla oli käytös-
sään lukuisia autoja, sekä omia että 
virka-autoja. Hänellä oli aina kul-
jettaja. Hän arvosti autojen näköä 
ja laatua. Hän arvioi tarkkaan, mitä 
autoa kulloinkin käyttäisi, amerik-
kalaista tai saksalaista vai amerikka-
laista.  

Kirjoittaja on vähemmän koto-
naan historiaa käsitellessään. Hän 
kuitenkin purkaa kaksi Hitlerin vie-
railuun liittyvää myyttiä. Führeria 
kuljettaneen Focke Wulf Condo-

rin sanotaan olleen törmätä Kauko-
pään tehtaan 120 metriä korkeaan 
piippuun. Niinhän kaksinkertai-
nen Mannerheim-ristin ritari Hasse 
Wind on kertonut. Konetta lentänyt 
Hans Baur sitä vastoin ei tiennyt mi-
tään piippuepisodista. Jarruviasta 
kyllä, joka johti koneen laskeutuessa 
pieneen tulipaloon

Toisen myytin mukaan Hitlerin 
ja Mannerheimin keskustelua sisäl-
tävä nauhoitus oli syntynyt siten että 
ääniteknikko Thor Damen oli oman 
kertomansa mukaan heittänyt mik-
rofonin vaunun tuuletusikkunasta 
hattuhyllylle. Kirjan kirjoittaja to-
teaa, että junavaunut tuuletusikku-
na on niin korkealla, ettei sen kautta 
voi heittää silloista varsin suurta 
mikrofonia hattuhyllylle. Eikä vau-
nussa ollut edes hattuhyllyä, kuten 
kirjan kuvat kertovat. Mikrofonit 
oli asennettu etukäteen kiinteästi 
paikoilleen. Kapteeni Kalle Lehmus 
keskeytti keskustelun tallennuksen, 
koska siitä ei oltu etukäteen sovittu.

Tallennus on ainutlaatuinen, sillä 
se on ainoa, missä Hitler puhuu ta-
vallisella äänellä. Palopuheiden tal-
lennuksia kyllä piisaa. Niinpä juuri 
tuon nauhoituksen avulla Hitlerin 
viimeisistä päivistä kertovan eloku-
van Der Untergang päähenkilö opet-
teli Führerin puhetapaa.

Vaikka kirja osittain muistuttaa 
lähinnä materiaalikoostetta, ei se vä-
hennä  kiinnostavuutta, joskin tois-
toineen  tekee 4.6.1942 tapahtumista 
kertovan osan hiukan vaikealukui-
seksi.

Jukka Knuuti  

Miten talvisota koettiin?

Talvisota kokemuksena. (Toim. Kari 
Alenius, Olavi K. Fält). Studia His-
torica Septentrionalia 63. PSHY 2011. 
250 s.

nnn Talvisodasta on kirjoitet-
tu paljon ja sodan päävaiheet ovat 
tuttuja, varsinkin asian harrastajil-
le. Talvisota ei kokemuksena ollut 
pelkästään sotatapahtumia ja hui-
mia taisteluja ylivoimaista vihollis-
ta vastaan. Sodan vaikutukset olivat 
koko kansakunnan osalta paljon laa-
jemmat ja vaikuttivat kaikilla elä-
män osa-alueilla. Oulun ylipiston 
historiatieteet järjestivät talvisodan 
70-vuotismuiston johdosta marras-
joulukuun vaihteessa 2009 sympo-
siumin, jonka aiheena oli talvisota 
kokemuksena. Nyt tämän sympo-
siumin esitelmät on muokattu artik-
keleiksi ja julkaistu kirjana.

Kirja on jaettu kolmeen osaan, 
joista ensimmäinen käsittelee so-
dan vaikutusta tavallisiin ihmisiin. 
Talvisodan kokijoina ovat viholli-
sen selustaan ”unohtuneet” sivii-
lit Suomussalmen Juntusrannalla, 
Kuusamon rajaseurakuntalaiset, 
evakkomatkalaiset, kaatuneita su-
revat sekä Johanneksen suojelus-
kuntalaiset ja oululaiset Lotta Svärd 

–järjestön jäsenet.
Toinen osa käsittelee talvisotaa 

ulkomaisin ja ulkomailla vaikutta-
neiden suomalaisten silmin. Tässä 
osassa nousevat esille mm. japanis-
sa toimineiden suomalaisten lähe-
tystyöntekijöiden sekä japanilaisten 
että amerikkalaisten sanomalehtien 
näkökulma. Lisäksi talvisotaa kä-
sitellään virolaisten ja japanilaisten 
kokemana. Ulkomailla olevien suo-
malaisten tilanne oli vaikea. He eivät 
voineet tehdä mitään asian hyväksi 
ja tieto kotimaan tilanteesta tuli tus-
kastuttavan hitaasti monien mutkien 
kautta.

Kolmannen osan aiheena ovat 
talvisodan jälkikokemukset heti 
tuoreeltaan ja pitemmän ajan pääs-
tä tarkasteltuna. Tässä osassa käsi-
tellään talvisotakirjallisuutta, sodan 
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muistopäiviä, talvisotaa jatkosodan 
näkökulmasta ja erästä talvisodan 
suurinta taistelua, Raatteen tien tais-
telua ukrainalaisveteraanien koke-
mana.

Teoksen artikkeleiden kirjoitta-
jina ovat toimineet mm. seuraavat 
historian asiantuntijat: Olavi K. Fält, 
Kari Alenius, Sinikka Wunsch, Ma-
rianne Junila, Seija Jalagin ja Pasi 
Tuunainen.

Talvisota kokemuksena antaa 
talvisota-tutkimukseen monipuo-
lisen, merkittävän ja näkökulmil-
taan perinteisestä poikkeavan lisän. 
Sota vaikutti suuresti muihinkin 
kuin rintamasotilaisiin. Kirjassa on 
paljon tietoa, joka usein jää sivuun 
talvisodasta kirjoitettaessa. Talvi-
sota oli kaikkien suomalaisten yh-
teinen sota eikä sen merkitystä 
kansakunnan yhdistäjänä voi liikaa 
korostaa. kirjaa voi suositella kaikil-
le, joita kiinnostaa sodassa muutkin 
asiat kuin varsinaiset sotatoimet.

Pasi Pulju 

* * *
Sotarikoksia rajan tuntumassa

Veikko Erkkilä: Viimeinen aamu. 
Neuvostopartisaanien vaietut jäljet. 
Otava 2011. 352 s.

Itärajan takaa tulleet partisaani-
joukot tekivät kymmeniä terrori-is-
kuja suomalaisiin rajakyliin välillä 

Lieksa–Petsamo. Näissä iskuissa sai 
surmansa yli 150 suomalaista, lähin-
nä naisia, lapsia, vanhuksia ja toipi-
laita. Joukossa oli vain muutamia 
rajaseudun kyliin turvaksi sijoitet-
tuja vartiosotilaita. Partisaanit ei-
vät vain tyytyneet tappamaan vaan 
monet naiset ja lapset myös raiskat-
tiin. Säälimättömät iskut rajakyliin 
hakevat raakuudessaan vertaansa. 
Näitä terrori-iskuja ei voi puolustella 
mitenkään. Sitä eivät ole suomalais-
ten punaisten kohtelu vuonna 1918 
ja sen jälkeen. Sitä eivät ole kiinni 
jääneiden neuvostovakoojien koh-
telu jatkosodan aikana, eivätkä sitä 
myöskään ole partisaanien epäon-
nistuneet iskut sotilaskohteisiin. 

Sanalla partisaani on ollut legen-
daarisen romantisoitu hohde. Parti-
saanin on ymmärretty tarkoittavan 
vihollisen selustassa toimineita jouk-
koja. Näissä tapauksessa kyseistä sa-
naa on käytetty väärin. Murhaajat ja 
raiskaajat ovat esiintyneet sankarei-
na vuosikymmenien ajan. Ihmetellä 
täytyy, että tämänkaltaiselle toimin-
nalle on yleensä löytynyt mitään 
ymmärrystä edes itärajan takana, 
Suomesta puhumattakaan. Tapauk-
sia on vähätelty julkisesti myös tällä 
puolella rajaa. Hyvänä esimerkkinä 
Laanilan piispankiven teksti Inarissa, 
jossa vain ilmoitettiin tiettyjen hen-
kilöiden saaneen sillä paikalla sur-
mansa, kertomatta ollenkaan keiden 
toimesta. 

Neuvostoliittoon päin partisaanit 
ilmoittivat iskeneensä voitokkaasti 
sotilaskohteisiin, tuhoten muka lä-
hes asumattomalla erämaa-alueella 
suuria varuskuntia ja upseerien toi-
pilaskoteja. Seitajärven kylässä oli 
raporttien mukaan rykmentinvah-
vuinen varuskunta, joka tuhottiin. 
Maggojen kaksi erämaataloa oli mu-
ka Magallon varuskunta. Valehtelu 
ja vääristely jatkuivat sodan jälkeen-
kin.

Miksi rajakyliin, sotatoimialueil-
le jätettiin ihmisiä? Kylät haluttiin 
pitää asuttuina, koska sen toivot-
tiin estävän vihollisten satunnaiset 
iskut Suomen puolelle. Lisäksi ih-
misiä ei varsinaisesti jätetty alueelle 

vaan monet halusivat viimeiseen as-
ti pysyä kotonaan joko rakkaudesta 
kotiseutuun tai he eivät halunneet 
jättää kotiaan vihollisten armoille. 
Vaikka rajaseudulla palvelikin pie-
niä sotilasosastoja, oli kylissä asuva 
siviiliväestö syytön partisaani-iskui-
hin. Sotarikollisia on kuitenkin vain 
häviäjien puolella. Sodan jälkeen 
nämäkin partisaanit esiintyivät ar-
vostettuina sankareina. 

Veikko Erkkilä on uskaltanut ot-
taa asian esille jo toisessa kirjassa. 
Yli kymmenen vuotta sitten ilmes-
tyi Vaiettu sota. Partisaanien iskuis-
ta ovat kirjoittaneet muutkin, mutta 
isojen kustantamojen kustannusoh-
jelmien ulkopuolelle jääneet, usein 
omakustanteina ilmestyneet kirjat 
ovat jääneet melko vähälle huomi-
olle. Aiemmista teoksista poiketen 
Erkkilä kertoo myös kohtaamisis-
taan partisaaniveteraanien kanssa. 
Monet olivat vielä ylpeitä teoistaan, 
olivathan he taistelleet fasismia vas-
taan, jota ilmeisesti edustivat erä-
maakylien puolustuskyvyttömät 
naiset, lapset ja vanhukset.

Pasi Pulju
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PAROLE 2/2012 ilmestyy kesäkuussa 2012. Lehteen 
tarkoitetun aineiston tulee olla toimituksessa 15.5. mennessä.
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HELSINKI-UUSIMAAN OSASTO

Toimitusneuvosto – Redaktionsråd Asko Kilpinen, Kari J Talvitie, Kari Nummila

JÄÄKÄRIKERHO

n Jääkärikerhon esitelmätilaisuus pidetään  25.4.2012 
klo 19.00 Suomenlinnan Upseerikerholla. Alustuksen 
pitää tutkija Pasi Tuunanen, aiheena Siilasvuosta ja hä-
nen talvisodan aikaisesta esikuntapäälliköstä Martti-
sesta kertovasta Tahtojen taisto -kirjasta. 

Lautta Suomenlinnaan lähtee 17:20 tai 18:00.
Ennen esitelmää Jukka Mustola esittelee meille Suo-

menlinnan Upseerikerhon. Esitelmän jälkeen nautitaan 
kevyt iltapala.

Osasto tarjoaa iltapalan jonka vuoksi toivotaan etukä-
teisilmoittautuminen: 

Arno Hakkarainen, 050 383 5486 tai 
arno.hakkarainen@gmail.com

Tervetuloa
Helsinki-Uusimaa johtokunta

25.2.2012
Jääkärien paluupäivän perintei-
nen kunniakäynti Jääkäripaadel-
la Hietaniemen hautuumaalla. 
Seppeleen laskivat Paul Voss 
(vas), Sami Sihvo ja Marja-Liisa 
Crockford.
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Puheenjohtaja Jukka Pennanen lähettää seppelepartion Pirkkalan jääkärimuistomerkille. 
Kunniavartijat alikersantti Jussi Leppänen (vasemmalla) ja upseerikokelas Antti Lähde. 

Kyösti Tammisto kantaa seppelettä. 


