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   Jos jää kä ri en pe rin ne lii ke vai kut ti elin voi mai -
sel ta vii me mar ras kuun 100-vuo tis juh las sa, niin
vauh ti tun tuu vain pa ran tu van. Jäsen mää rä on
kas va nut niin, että ase te tut ta voit teet on yli tet ty.
Yhdis tyk sen edel li nen pu heen joh ta ja Juk ka Pen -
na nen to te si nel jä vuot ta si ten, että jos hiu kan
skarp paam me jä sen re kry toin tia, saam me jä sen -
mää rän sa mak si kuin jää kä rik si läh te nei den
mää rä. Hel mi kuun vuo si ko kouk ses sa saa toim -
me to de ta tuon ta voit teen tul leen sel väs ti yli te -
tyk si. Yhdis tyk ses sä on nyt jä seniä enem män
kuin kos kaan ai kai sem min.

Jäsen mää rän kas vuun lie nee vai kut ta nut vii me 
syk syn 100-vuo tis juh li en osak seen saa ma run -
sas jul ki suus. Mene mi nen so si aa li sen me di aan
lie nee myös ol lut kas vat ta mas sa jä sen mää rää.
Run sas vuo si sit ten pe rus tet tu jen fa ce book-si -
vus tom me ”tyk kää ji en” mää rä oli maa lis kuun
alus sa 2200. Ja mikä pa ras ta, suu rin osa si vus -
tos ta ak tii vi ses ti kiin nos tu neis ta ei kuu lu jä sen -
kun taam me. He  edus ta vat uut ta jä sen po ten ti -
aa lia, joka li säk si tuo ter ve tul lut ta nuo ren nus ta
ikään ty vään jä sen kun taam me.

Jää kä ri pe rin ne lii ke on saa mas sa uut ta jul ki -
suut ta myös Yleis ra di on kaut ta. YLEn elä väs tä
ar kis tos ta löy tyy  1960—70-lu vuil la teh ty jä jää kä -
ri haas tat te lu ja ja te le visio on val mis te le mas sa
useam piosa sis ta oh jel masar jaa jää kä reis tä.
Osa jul ki suu des ta on tie do tus vä li nei den oma eh -
toi sen kiin nos tuk sen tu los ta, mut ta on an net ta -
va eri tyis tun nus tus pe rin neyh dis tyk sen pu -
heenjoh ta jan tu lok sel li sil le pon nis tuk sil le  jul ki -
suu den hank ki mi ses sa.

Vii mei sin voi manäyte oli jää kä ri kou lu tuk sen
al ka mi sen 100-vuo tis juh lat Sak sas sa hel mi -
kuun lo pul la. Juh li en aat to na pi det tiin Ham pu -
ris sa Füh rung sa ka de mies sa jää kä riseminaa ri, 
mis sä run sas sak sa lai nen ylei sö sai tie toa
Suo men his to rias ta ja vas taa vas ti me suo ma -
lai set saim me kuul la sak sa la sil ta tut ki joil ta
meil le useim mil le uut ta tie toa oman maam me
his to rias ta. Täs tä kii tos se minaa rin jär jes tä -
neel le yh dis tyk sen ai kai sem mal le pu heen joh -
ta jal le Juk ka Pen na sel le, joka it se kin oli tuon
sak sa lai sen maan puolus tus kor kea kou lun
kas vat ti.

Hohen lock stedtis sa pi det ty jää kä rei den kou -
lu tuk sen aloit ta mi sen 100-vuo tius juh la oli
upea näyt tö jää kä ri liik keen elin voi mas ta, jon -
ka saat toi vat to de ta run saat 300 suo mas ta
läh tenyt tä ja sa dat pai kal li set juh la vieraat.

Paro len kan nes sa tu lee ole maan seu raa van
nel jän vuo den ajan täl lä kin si vul la nä ky vä
”Jää kä ri lii ke 100 v”-logo. Se tar koit taa, että
tar jo am me lu ki joil lem me näi nä  ta vanomais ta -
kin enem män jää kä ri lii ket tä ja sen his to ri aa
kos ke vaa ai neis toa. Tie däm me. että laa jan lu -
ki ja kun tam me hal lus sa on run saas ti täl lais ta
ai neis toa ja toi vom me, että voi sim me saa da
sitä jul kais ta vak si ja näin koko jää kä ri lii keyh -
teisön luet ta vak si.

Paro le toi vot taa lu ki joil leen hy vää jää kä ri liik -
keen 100-vuo tis juh la kaut ta.

Juk ka Knuu ti

Pirteä satavuotias

PÄÄKIRJOITUS MAALISKUUSSA 2015

Kan si ku va: Jää kä ri ken raa li Wol de mar Häg glun din ja Jus si Sih von ken raa li po jat, ken raa li Gus tav Häg glund ja Sami
Sih vo las ki vat jää kä ri en jäl ke läis ten sep pe leen jää kä ri muis to mer kil le Hohen lock stedtis sa 28. hel mi kuu ta 2015.
Kuva: Jor ma Igna tius

PAROLE



Kos kaan ei niin  moni ole jou -
tu nut niin suu reen kii tol li -
suu den vel kaan niin

har voil le, luon neh ti  pro fes so ri
Kari Hok ka nen   jää kä ri en mer -
ki tys tä Suo men it senäi syy del le,
kun juh lit tiin jää kä ri kou lu tuk -
sen al ka mi sen 100-  vuo tis muis -
toa  26—28. hel mi kuu ta
Ham pu ris sa ja Hohen lock -
stedtis sa. Hok ka nen lai na si pää -
mi nis te ri  Wins ton Chur chil lin
sa no ja, joil la hän kiit ti brit ti läi -
siä hä vit tä jä len tä jiä  syk syl lä
1940.

Juh lal li suuk siin kuu lui tie teel li -
nen se minaa ri Sak san Führ- 
ung sa ka de mies sa ja  pe rin tei set
juh la menot  Hohenl kock stedtin
jää kä ri muis to mer kil lä. Kaar tin
soit to kun ta piti kon ser tin
Hohen locks te tin kir kos sa, mis sä
pi det tiin myös suo ma lais-sak sa -
lai nen ju ma lan pal ve lus. Ohjel -
maan kuu lui myös jää kä rei hin
liit ty viä esi tel miä sekä jää kä rei -
den saa pu mis ta ku van nut ka tu -
ta pah tu ma. Suo mes ta juh liin oli
saa pu nut run saat 300 hen keä,
min kä li säk si päi vi en ta pah tu -
miin osal lis tui sa to ja saksalaisia.

Hohen lock stedtin pai kal li nen
sa no ma leh ti oli täyt tä nyt kes ki -
au keaman sa jää kä ri ai neis tol la
25. hel mi kuu ta, kou lu tuk sen
aloit ta mi sen täs mäl lise nä al ka -
mis päi vä nä. Katu jen poik ki oli
ve det ty ban de rol le ja, jois sa toi -
vo tet tiin  vie raat ter ve tul leik si  ja
pit kin ka tu ja oli Suo men ja Sak -
san lip pu ja kan ta via lip pusii mo -
ja.

Juh li en pää ta pah tu ma 28. hel -
mi kuu ta oli pe rin tei nen kun ni -
an osoi tus jää kä ri muis to mer kil lä
Hohen lock stedtin muis to leh dos -
sa. Jos Fin nen ta gin juh lal li suu det  
ovat aina vai kut ta vat, niin jää kä -
ri kou lu tuk sen al ka mi sen 100-
vuo tis juh lis sa ne oli vat erit täin
mah ta vat. 

Jo hy vis sä ajoin pai kal le al koi
vir ra ta vä keä. Suo mes ta oli tul lut

kaik ki aan yli 300 hen keä ja pai -
kal li sia oli run saas ti enem män.
Vain VIP-vie raat mah tui vat alu -
een ai dan si sä puo lel le. Loput sai -
vat seu ra ta juh lal li suuk sia ka dun
ja ym pä röivän puis ton puo lel ta.

Jo hy vis sä ajoin pai kal le oli ryh -
mit ty nyt kun niajouk kue Wach -
bat ta lionis ta. Juh la paik kaa reu -
nus ti vat sak sa lais ten ja suo ma -
lais ten re ser vi läis ten avo ri vi.

Tilai suu teen osal lis tui vat kun -
niayk sik kö Sak san, Viron ja Suo -

men puo lus tus voi mis ta. Suo ma -
lai nen kun niayk sik kö koos tui
maa- ja me ri voi mien jää kä ri pe -
rin tei tä vaa li vi en jouk ko yk si köi -
den li puis ta kun niavar ti oi neen ja
ko men ta ji neen sekä va rus mie -
his tä koo tus ta kun niajouk ku ees -
ta.

 Suo ma lai sis ta jouk ko-osas to li -
puis ta en sim mäise nä saa pui
muis to mer kil le Hämeen pans sa -
ri pa tal joo nan lip pu, mitä seu ra si
Jää kä ri ty kis tö ryk men tin lip pu.
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Jää kä ri kou lu tuk sen 100-vuo tis muis toa juh lit tiin Sak sas sa
Kos kaan ei niin moni ole jou tu nut 
niin suu reen kii tol li suu den vel kaan niin har voil le

Yllä: Vain VIP-vie raat mah tui vat muis to leh don alu eel le. Muut jou tui vat kat se le -
maan ai dan ta kaa.

Alla: Tämän päi vän jää kä rei tä Hohen lock stedtin ka duil la. Juh li en suo ma lai nen
kun niaosas to oli koot tu jää kä ri pe rin net tä kan ta vis ta jouk ko-osas tois ta.-



Kol man te na saa pui Kymen jää -
kä ri pa tal joo nan lip pu Lapin jää -

kä ri pa tal joo nan li pun seu ra tes sa. 
Sit ten saa pui Pio nee ri kou lun
mus ta lip pu. Kuu den te na saa pui   
Uuden maan jää kä ri pa tal joo nan
lip pu. Vii meise nä jouk ko-osas -
to lip pu na saa pui  Vaa san ran nik -
ko jää kä ri pa tal joo nan lip pu. Ne
tu li vat pai kal le jää kä ri Sami Sih -
von sä vel tä män Muis to ja Poh jo -
las ta -mars sin tah dis sa. Musii -
kis ta piti huo len oma Kaar tin
soit to kun tam me. Täy si lu kui nen
soit to kun ta an toi ryh tiä ja ryt miä 
mo lem pi na Hohen lock stedtin
juh la päi vä nä.

Vii meise nä saa pui kun nialeh -
toon jää kä ri lip pu Jää kä ri mars sin 
jyh kei den sä vel ten saat ta ma na.
Se aset tui jouk ko-osas to lip pu jen
muo dos ta man lip pu lin nan eteen. 
Lipun toi pai kal le Pans sa ri pa tal -
joo nan aset ta ma lip pu var tio.
Kuten tun net tua, lip pua säi ly te -
tään Paro las sa Hämeen Pans sa ri -
pa tal joonas sa.

Puhei den sar jan aloit ti Hohen -
lock stedtin por mes ta ri  Jür gen
Kir sten toi vot ta en vie raat ter ve -

tul leik si juh lis ta maan suo ma lais -
ten nuor ten isän maanys tä vi en
Lock stedter Lage riin saa pu mi sen 
100. vuo si päi vää. Muis te lem me
tä nään kii tol li suu del la Jää kä ri pa -
tal joo na 27:n mies ten uh ri val -
miut ta ja roh keut ta, jota he osoit -
ti vat va pau den ja de mo kra ti an
saa vut ta mi sek si. 

 Puo lus tus voi mien ko men ta ja
ken raa li Jar mo Lind berg ra ken si 
pu heen sa kor tes jär ve läi sen jää -
kä ri Juho Kus taa Mat ti lan ta ri -
naan. Kuin ka hän hiih ti yön pi -
meydes sä yli ohuen Tor nion joen
jään, mat kus ti ju nal la hal ki Ruot -
sin ja tuli lai val la yli me ren ja pää -
tyi Lock stedtin lei ril le. Siel tä hän
siir tyi pa tal joo nan mu ka na rin ta -
mal le ny kyi sen Lat vi an alu eel le,
suo rit ti ka sar mi pal ve lua Libaus -
sa ja pa la si jää kä ri en so ta jou kon
mu ka na Suo meen 25, hel mi kuu -
ta 1918, päi väl leen kol me vuot ta
Lock stedtin kou lu tuk sen alet tua.

Ken raa li ma ju ri Hans Wer ner
Wier mann to te si , että  useim -
mat en ti set sak sa lai set va rus kun 
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Puo lus tus voi mien sep pe leen las ki -
vat puo lus tus voi mien ko men ta ja ken -
raa li Jar mo Lind berg, maa voi mien ko -
men ta ja ken raa li luut nant ti Sep po Toi -
vo nen ja ad ju tant ti, evers ti luut nant ti
Tee mu Nur me la.

Val tioval lan sep pe le. Las ki joi na edus kun nan puo lus tus va liokun nan pu heen joh ta ja Jus si Nii nis tö, suur lä het ti läs Päi vi Luos -
ta ri nen sekä so ti lasasiamies, kom mo do ri Arvi Tavai la.



nat on unoh det tu ko ko naan,
mut ta Lock stedt muis te taan jää -
kä rei den an sios ta.

´Sep pe lei den las ku oli pit kä se -
re mo nia, vaik ka osa sep pe leis tä
oli las ket tu jo edel lise nä päi vä nä.  
Ensim mäise nä las ki  sep pe leen sä
Hohen lock stedtin kun ta ja
Schles wig-Hol stei nin osavaltio..

Suo men puo lus tus voi mien sep -
pe leen las ki vat puo lus tus voi -
mien ko men ta ja ken raa li Jar mo
Lind berg, maa voi mien ko men -
ta ja  ken raa li luut nant ti Sep po
Toi vo nen. Bun des weh rin sep pe -
leen las ki ken raa li ma ju ri Wier -
mann. Suo men val ti on sep pe leen 
las ki vat edus kun nan puo lus tus -
va liokun nan pu heen joh ta ja,
kan san edus ta ja Jus si Nii nis tö ja

Suo men Sak san suur lä het ti läs
Päi vi Luos ta ri nen. Jää kä risää ti -
ön ja JP27:n pe rin neyh dis tyk sen
sep pe leen las ki joi na oli vat sää ti -
ön pu heen joh ta ja Asko Kil pi nen
ja sää ti ön hal li tuk sen jä sen Peter
Fager näs sekä pe rin neyh dis tyk -
sen pu heen joh ta ja Pert ti Laa ti -
kai nen. Sak san Jal ka vä ki lii ton
sep pe leen las ki pri kaa ti ken raa li
Hage mann. Jää kä ri en jäl ke läi sil lä 
oli oma ter veh dyk sen sä, jon ka
pa ni vat pai koil leen Gus tav Häg -
glund ja Sami Sih vo, mo lem mat
jää kä ri en poi kia, sekä Hele na

Miet ti nen, joka on jää kä rin po -
jan ty tär.

Vii meise nä las ket tiin  Viron
sep pe le. Asial la oli Viron me ri -
voi mien ko men ta ja Sten Sep pel.
Pai kal la oli myös Viron lip pu.

Jää kä ri en 100-vuo tis juh lil la
tun tui ole van myös kor keim man
suo sio. Juh lat saa tiin viet tää au -
rin koi ses sa ke vät sääs sä. Edel lise -
nä päi vä nä oli sa ta nut ja myös
seu raa va na päivän sää oli
sateinen.

Sep pel ten las kun jäl keen siir ryt -
tiin pe rin tei ses ti kah vil le vie rei -

sen kou lun suu reen mo ni toi mi -
au laan. Nyt vä keä oli niin pal jon,
että vain tär keim mil le vie rail le
riit ti ti laa kou lul la. Loput juh la -
vieraat kes tit tiin kah des sa muus -
sa ti las sa. He saat toi vat seu ra ta
au lan ta pah tu mia ku va ruu tu jen
vä li tyk sel le.

Aulan juh lan pää hen ki lök si voi
sa noa jää kä ri lip pua, joka saa pui
pai kal leen jää kä ri mars sin soi -
des sa. Juh la vuut ta li sä si se, että
lip pu var ti on vaih det tiin mu sii -
kin säes tyk sel lä usei ta ker to ja.

Jää kä risää tiö ja pe rin neyh dis tys 
kiit tivät  Sak san puo lus tus voi mia 
ja pai kal li sia jär jes tä jiä pie nois -
jää kä ri li puin. Joi tain suo ma lai sia 
kum mas tut ti, että suo ma lai set
pi ti vät pu heen sa vain sak sak si.
jota kaik ki vie raat ei vät ym mär -
tänet

Kiit tä jiin liit tyi myös suo mea
pu hu nut Viron me ri voi mien ko -
men ta ja kom mo do ri Sten Sep pel. 
Viro lai set ovat mu ka na Hohen -
lock stedtis sa, kos ka he ha lu a vat
kiit tää jää kä ri en joh ta mi en suo -
ma lais ten va paa eh tois ten tues ta
Viron va paus so das sa 1918—20.
Mut ta Sep pel  kiit ti myös sii tä
tues ta, mitä Suo mi an toi 1991
uu del leen it senäis ty neen Viron
puo lus tus voi mil le. Hänes tä oli
tul lut me riup see ri en sin Meri-
so ta kou lus sa Suo men lin nas sa ja
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Jää kä risää ti ön hal li tuk sen jä sen Peter Fager näs, pu heen joh ta ja Asko Kil -
pi nen ja JP27:n pe rin neyh dis tyk sen pu heen joh ta ja Pert ti Laa ti kai nen las ke -
mas sa sää ti ön ja yh dis tyk sen sep pe let tä.

Jää kä ri en jäl ke läis ten sep pe le. Las ki joi na jää kä ri ken raa li en ken raa li po jat Gus -
tav Häg glund ja Sami Sih vo. Hele na Miet ti nen on jää kä rin po jan ty tär.



sit tem min hän oli saa nut Suo -
mes sa yleis esi kun taup see ri kou -
lu tuk sen. Saa rin yleis esi kun taup -
see ri kurs sia Suo mes sa joh ti ken -
raa li Pent ti Leh ti mä ki. Hän oli
mu ka na Hohen lock stedtin juh -
lis sa, mut ta va li tet ta vas ti toi ses sa
kah vi tus pai kas sa, et tei Sep pel
voi nut kiit tää hän tä hen ki lö koh -
tai ses ti.

Juma lan pal ve lus                                             
..kah del la kie lel lä

Päi vän juh lal li suu det oli vat al -
ka neet aa mul la suo ma lais-sak sa -
lai sel la ju ma la pal ve luk ses sa
Hohen lock stedtin tun nel mal li -
ses sa  Pyhän kol minai suu den kir -
kos sa.

Juma lan pal ve lus menot vie tiin
läpi kah del la kie lel lä. Lut he rin
tais te lu vir si ”Juma la ompi lin -
nam me” lau let tiin niin, että suo -
ma lai set lau loi vat suo mea, sak sa -
lai set sak saa. Samoin me ne tel tiin
us kon tun nus tuk sen ja Isä mei -
dän -ru kouk sen suh teen. Kent tä -

piis pa Pek ka Sär kiö piti saar nan -
sa suo mek si ja sak sak si.

Sär kiö sa noi, että Jee sus osoit taa 
evan ke liumis sa au tu aik si ne, jot -
ka ovat kul ke neet mo ni en koet te -
le mus ten kaut ta. Näi hin au tu ai -
siin lu keu tu vat myös rau han te ki -
jät, sil lä he saa vat Juma lan lap sen
ni men. Kuu luivat ko jää kä rit rau -
han te ki jöi hin ja ovat ko he au tu -
ai ta?  

Kysy myk seen voi daan an taa eri
vas tauk sia. He te ki vät joka ta -
pauk ses sa niin kuin tie si vät oi -
keak si. He ei vät ha lun neet  oman
maan sa sor ron jat ku van. He ha -
lu si vat sor ron ti lal le rau han ja pa -
rem man elä män isän maal leen.
Tämä sai hei dät ha keu tu maan
so ti las kou lu tuk seen Sak saan. 
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Yllä: Pyhän kol minai suu den kir kos sa pi det tiin suo ma lais-sak sa lai nen ju ma lan pal ve lus, jos sa mu sii kis ta vas ta si Kaar tin
soit to kun ta. Alla: Wach ba tail lo nin so ti laat ovat am mat ti mie hiä ja sen nä kee ri vi en suo ruu des ta.



Jää kä rit oli vat mo nel la ta val la
koet te le mus ten kou li mia
ih mi siä. Hei tä kan toi toi vo
oi keu den voit ta mi ses ta. Sik si
hei dän kan ta maan sa
jää kä ri merk kiin oli ku vat tu na
vih reä voi ton sep pe le.  

Juma lan pal ve luk sen mu sii kis ta
vas ta si pää asias sa Kaar tin soit to -
kun ta.  Se oli pi tä nyt edel lise nä il -
ta na Hohen lock stedtin Pyhän
kol minai suu den kir kos sa kon -
ser tin. Ohjel mis to kä sit ti  pää o sin 
Sibe lius ta: Kare lia-sar jan Alla
Mar cia  sekä Andan te Fes ti vo  ja 
tie tys ti  Fin lan dia. Ylei sö hie man
ih met te li, et tei oh jel ma leh ti ses sä
ol lut Jää kä ri mars sia. Mut ta tu li -
han se yli mää räise nä, niin että
kii rei sim min läh te neet pa la si vat
ta kai sin kirk koon mie li mars si -
aan kuu le maan. Väkeä oli pai kal -
la niin, että li sä tuoleis ta huo li -
mat ta käy tä vil lä ja nur kis sa sei -
sot tiin.

Muis to jen mars si
ase mal ta ka sar mil le

Per jan tai na il lan suus sa ko -
koon nut tiin Hohen lock stedtin
ase mal le. 25 hel mi kuu ta sin ne
saa pui 19 en sim mäis tä va paa eh -
tois kou lu tuk seen läh tenyt tä.
Ase ma ra ken nus on jäl jel lä, vaik -

ka kis kot on rul lat tu pois jo vuo -
sia sit ten. Nyt oli ase mal la oli saa -
pu via va paa eh toi sia vas tas sa 100
vuo den ta kai siin uni vor mui hin
pu keu tunee na suo ma lais ten
kou lut ta jak si tul lut ma ju ri Maxi -
mi li an Bayer ja kak si ali up see ria. 
Muis to jen mars sis sa so ti las kou -
luk seen saa pu via mie hiä esit tä -
neet oli vat seu raa van päi vän
Ehren hei nin  juh las sa omas sa tä -
män päi vän roo lis saan  eli va rus -
mies ten kun niaosas tos sa....
100 vuot ta sit ten saa pu jat vie tiin
ka sar meil le mah dol li sim man
vai vih kaa, oli han ky sy myk ses sä
huip pusalai nen ope raa tio. Nyt
Baye ria ja hä nen tu le via
alok kai taan seu ra si sa ta päi nen
suo ma lais-sak sa lai nen ylei sö.
Kau pun gin
hal ki kul jet tiin
sa maa reit tiä
kuin 100 vuot ta
sit ten, py säh -
dyt tiin kuun te -
le maan se los -
tuk sia his to -
rial li sil la pai -
koil la ja saa tel -
tiin po jat sa -
maan M1-ka -
sar miin, min ne
tu le vat jää kä -
rit kin ma joi -
tet tiin.

Teksti: Jukka Knuuti
Kuvat: Jorma Ignatius, Paavo
Mikkonen.
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Yllä: Ase mal la oli saa pu via va paa eh toi sia vas tas sa 100 vuo den ta kai siin
uni vor mui hin pu keu tunei na suo ma lais ten kou lut ta jak si tul lut ma ju ri Maxi -
mi li an Bayer ja kak si ali up see ria.

Oikeal la:  Suo ma lais ten jää kä ri en al ku pe räi nen ma joi tus kasar mi M1.
Kasar min ovel la Jor ma Igna tius.

Juh li en nuo rin vie ras Alek san der
Ehrnrooth isän sä Mart ti Ehrnroot hin
vie res sä. Vasem mal la evers ti luut -
nant ti Heik ki Ylö nen.



Suo mi on en sim mäi sen maa -
il man so dan jäl keen syn ty -
neis tä val ti ois ta ai noa (!),

joka ky ke ni säi lyt tä mään par la -
men taa ri sen pe rus tus la kin sa ja
de mo kraat ti sen kult tuu rin sa
kes key ty mät tä toi sen maa il man -
so dan al kuun vuo teen 1939 asti
(ja edel leen sen jäl keen tä hän
päi vään). Näin to te si pro fes so ri
Bernd Weger esi tel mäs sään
”Suo mi en nen en sim mäis tä
maa il man so taa”.

Suo ma lai sen pat riotis min ja
tsaa rius kol li suu den rin nak -
kaiselo oli pit kään on gel ma ton ta, 
kun au tonomi an pe rus tei siin ei
ka jot tu. Vie lä kun au tonomi an

ydin vuon na 1899 ase tet tiin ky -
seen alai sek si, säi lyi lo ja li teet ti
suo ma lai sen po li tii kan val lit se va -
na pe ri aat tee na. Samal la to dis ti
tämä niin mo nel la ta paa vie lä ta -
ka pa jui nen maa ve nä läis tä mis -
vuosi en ai ka na eu roop pa laisit -
tain esi mer kinomai ses sa mää rin
si vii liyh teis kun nan si tou tu mis ta
tai pu mat to muu teen, vas ta rin -
taan ja uu dis tus tah toon. 

Tekisim me oi keut ta sii nä, jos
tul kit sisim me jää kä ri lii ket tä tä-
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Huip pu kiin nos ta va jää kä riseminaa ri aloit ti
jää kä ri en 100-vuo si juh lat Sak sas sa

Suo mi en nen 1. maa il man so taa. 
Suu ri ruh tinas kun ta Suo mi 1. maa il man so das sa   
Aseel li sen jää kä ri liik keen pe rus ta mi nen
Lock stedtin lei ri ja suo ma lai set jää kä rit
Kunin kaal li nen Preus sin Jää kä ri pa tal joo na nr 27 
Jää kä rit ja Sak san val ta kun ta va paus so das sa 1918 
Suo men ly hyt ai kai nen mo nar kia 1918
Jää kä ri en roo li 1. maa il man so dan jäl keen

Sii nä ot si kot huip pu mie len kiin toi ses sa se minaa ris sa 26.
hel mi kuu ta 2015  Füh rung sa ka de mies sa Ham pu ris sa. Täs sä 
re fe raa tit esi tel mis tä. Osaan teks teis tä Paro le pa laa pe rus -
teel li sem min  tuon nem pa na.

Füh rung sa ka de mi en luen tosalin täyt -
tä nees tä ylei sös tä enem mis tö oli sak -
sa lai sia, jot ka op pi vat pal jon li sää
Suo men his to rias ta. Mut ta kyl lä suo -
ma lai sil le kin oli mon ta uut ta jut tua
sak salais ten esi tel mis sä.

Jää kä ri kou lu tuk sen 100-vuo tis juh liin liit tyi Sak san maan puolus tus kor -
kea kou lus sa, Füh rung sa ka de mies sa, pi det ty jää kä rei hin ja jää kä ri liik -
keen pe rus ta mis ai kaan liit ty viin ta pah tu miin kes kit ty nyt se minaa ri. Itse -
kin sa mas sa op pi lai tok ses sa opis kel lut JP27:n pu heen joh ta ja Juk ka
Pen na nen oli saa nut kool le näyt tä vän jou kon sak sa lai sia ja suo ma lai sia
his to rian tut ki joi ta.



män tra di ti on kon teks tis sä em -
me kä myö hem mäs sä maa il man -
so dan myy tis sä, joka si tee ra tak -
se ni muu ta mia ai ka lais kir jo jen
ot sak kei ta ku vai lee Suo mea
”Land of the Heroes”, tai ”maan -
vil je li jöi den ja san ka ri en maak si”
ja ”sit kei den ja hil jais ten so ti lai -
den ko ti maak si”. Sel lai nen maa
ei Suo mi en nen 1. maa il man so -
taa var muu del la ol lut, sa noi pro -
fes so ri Weger.

Elin tar vi ke riip pu vuus
Venä jäs tä on gel mal li nen

On eri tyi ses ti pai no tet ta va, että
Venä jän si säi ses sä ja myös kan -
sain vä li ses sä ver tai lus sa, oli vat
Suo meen suun na tut ve nä läis tä -
mis toi men pi teet poik keuk sel li -
sen ke vei tä, sa noi toh to ri Mic ha -
el Jonas esi tel mäs sään ”Suo men
suu ri ruh tinas kun ta en sim mäi -
ses sä maa il masodas sa”. 

Jät tä kääm me pe rus tus lail lis po -
liit ti nen suun ta ja kat so kaam me
esi mer kik si suo ma lais-ve nä läi -
siin ta lous suh tei siin. Täl löin sel -
vi ää, kuin ka in ten sii vi ses ti Suo mi 
oli si dot tu na kei sa ri kun taan.
Kysees sä oli Suo men jäl ki te ol li -
sen ajan in ten sii vi sin vai he, kak si
vuo si kym men tä en nen 1. maa il -
man so taa. Tämä vai he ei oli si ol -
lut yli pää tän sä mah dol li nen il -
man in teg raa tiota suu rem piin
ve nä läi siin mark kinoi hin. 

Suo men ja Venä jän vä li nen
kaup pa, joka oli vie lä muu ta ma
vuo si kym men ai kai sem min ol lut
vain muu ta ma mil joo naa mark -
kaa, kas voi rä jäh dys mäi ses ti so -
taa edel tä vi nä vuo si na niin vien -
nin kuin tuon nin kin osal ta yli
100 mil joo naan mark kaan. Suo -
men teol li suus ja yri tyk set hyö -
dyn si vät niin tar kas ti kaup -
pasuh teen sa Venä jään, että näi -
den ve nä läi set kil pai li jat usein
va lit ti vat, mi ten oi ke as taan
Venä jän ko lonisoi ma kan sa saat -
toi täl lä ta voin ryös tää emä maa -
taan. 

Sota ei muut ta nut tätä ti lan net -
ta ko ko naan, mut ta teki Suo men
ti lan teen huo mat ta vas ti mo ni -
mut kai sem mak si. Riip pu vuus

yhä enem män ha jo avas ta Venä -
jän ta loudes ta, en nen kaik kea
kan san huol lon suh teen, jät ti
myös ras kaat jäl ken sä suo ma lai -
seen yh teis kun taan. 

Peruselin tar vi ke ti lan ne heik ke -
ni no peas ti, sil lä Suo mi oli täy sin
riip pu vai nen Venä jän vil ja mark -
kinois ta. Kuten Sak san kei sa ri -
kun nas sa ja jopa puo lu eet to mas -
sa Ruot sis sa joh ti dra maat ti nen
huol to ti lan ne, juu ri vuo den vaih -
tees sa 1917/1918, sa moin kuin
Suo mes sa so si aa li siin on gel miin
ja si ten po liit ti seen epä tasa pai -
noon

Sodan syt ty mi nen suis ti Suo -
men ris ti rii tai seen, jopa ab sur -
diin ti lan tee seen: osa na Venä jän
kei sa ri kun taa oli Suo mi muo dol -
li ses ti epäi le mät tä myös osal li nen 
so das sa. Pie ta ri piti Suo men
aluet ta mah dol lise na sak sa lai sen
in vaasi on hyök käys port ti na.
Tämän vuok si ju lis tet tiin myös
koko Suo meen, ku ten myös koko 
muu hun kei sa ri kun taan, so ta ti la, 
jota seu ra si eri kois mää räyk siä
hä tä ti laa varten.

Suo ma lai set oli vat
lo jaa le ja tsaa ril le

Pro fes so ri Kari Hok ka nen pel -
kis ti jää kä ri liik keen esi his to ri an
seu raa vas ti: suo ma lai set tar vit si -
vat syyn us kal tau tua niin suu ria
ris ke jä si säl tä vään yri tyk seen. He
tar vit si vat myös nä ky män jon -
kin lai sis ta on nis tu mi sen mah -
dol li suuk sis ta. Sak sa puo les taan
tar vit si syyn, jon ka vuok si suos -
tua suo ma lais ten pyyn töön ja ar -
vi on, että pa nos tus kan nat tai si.

Nel jän nes vuosi sa ta en nen jää -
kä ri liik keen al kua juu ri ku kaan,
ei Suo mes sa eikä Venä jäl lä, ku vi -
tel lut suo ma lais ten ha lu avan
eroon Venä jäs tä. Tsaa ri Alek san -
te ri II pal kit si lo jaa li suu den sal li -
mal la sään nöl li sen val tio päi vä -
työs ken te lyn sekä eril li sen kan -
san ta lou den ke hit ty mi sen oman
ra han myö tä. Hänen pat saan sa
sei soo tä nään kin kes kel lä Hel sin -
kiä.

Muu tok sen ai he ut ti se ve nä läis -
tä mis po li tiik ka. Suo mes sa se joh -
ti au tonomi an louk kauk siin, jot -
ka syn nyt ti vät vas tus tus mie -
lialaa. Suo mes sa he rä si vuo sa to ja
van ha pel ko tul la ve nä läi sik si.

Rea lis ti sia mah dol li suuk sia
Venä jäs tä ero a mi sel le näyt ti tar -
jo avan maa il man so ta. Sepa ra tis -
min mo tii vi vah vis tui sa mal la,
kun mah dol li suu det näyt ti vät
avau tu van. 

Jää kä reik si läh ti mel kein 2000
mies tä, ja vär väys- ja etap pi toi -
min taan osal lis tui muu ta mia sa -
to ja Se ei ol lut pal jon. Venä jän ar -
mei jaan läh ti sa maan ai kaan va -
paa eh toi si na 600–700 suo ma lais -
ta.   

Suu rin osa suo ma lai sis ta tot te li
esi val taa. Useim mat odot te li vat
pas sii vi si na, mitä tu le man piti.

Jää kä ri lii ke oli ju ri di ses ti maan -
pe tos. Sel laise na sitä pi ti vät
muun muas sa tu le vat ta sa val lan
pre si den tit, ju ris tit K.J. Ståhl -
berg ja J.K. Paa si ki vi. Maan pe -
tok ses ta pu hui vuon na 1916
myös tu le va Suo men mar salk ka
Gus taf Man ner heim, tuol loin
Venä jän ar mei jan ken raa li ma ju -
ri. 

Vaik ka Ruot si ei suos tunut kaan 
an ta maan so ti las kou lu tus ta, oli
jää kä ri liik keen kan nal ta Ruot sil -
la sil ti iso mer ki tys. He aut toi vat
kon tak tien luo mi ses sa suo ma -
laisak ti vis tien ja sak sa lais ten vä -
lil lä, sa noi pro fes so ri Hok ka nen.  

Achim Jabusch, Hohen lock -
stedtin kult tuu rin ja his to ri an
seu ran pu heen joh ta ja, ker toi
suo ma lais ten kou lut ta mi sen
alus ta Lock stedtis sa. Toi saal la
leh des sä (s. 13) on Jabu schin kir -
joit ta ma ar tik ke li ai hees ta.
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Suo ma lais ten lo jaa li suus
lop pui sor to kau siin

Suo men sel viy ty mi sen stra te gia
oli lo jaa li suus kei sa ril le. 1800-lu -
vul la Venä jäl lä voi mis tu nut kan -
sal li suus aa te nä kyi Suo mes sa ha -
lu na laa jen taa it se hal lin toa, mut -
ta se nä kyi Venä jäl lä ha lu na yh -
tenäis tää mo ni kan sal lis ta ja he te -
ro geenis tä val ta kun taa, sa noi esi -
tel mäs sään pro fes so ri Mart ti
Häi kiö.

Rat kaise va tör mäys koh ta oli
vuo si 1899, kun Venä jä jul kai si
Suo men au tonomi aa ra joit ta van
ma ni fes tin. Mani fes ti mur si suo -
ma lais ten kei sa ri lo jaa li suu den.
Suo ma lai set siir tyi vät vä hi tel len
tiuk kenevaan vas ta rin taan

Venä jän-Japa nin sota ja Venä -
jän si säi set le vot to muu det sekä
Suo men oma suur lak ko joh ti vat
sii hen, että Suo men au tonomia
pa lautet tiin ja sen kan san edus -
tus lai tos uu dis tet tiin. 

Euroo pan ajau dut tua suur so -
taan, ju lis tet tiin Venä jään kuu lu -
va Suo mi so ta ti laan 1.8.1914.
Suo mes ta tuli ve nä läi nen so ta -
leiri. Aluk si osa na yleis tä so tain -
nos tus ta ja van haa kei sa ri lo jaa li -
suut ta 700 va paa eh tois ta liit tyi
Venä jän ar mei jaan elo-syys kuus -
sa, mut ta sit ten lo jaa li suus lop pui 
ko ko naan.

Mar ras kuus sa jul kais tiin ve nä -
läi nen ma ni fes ti, jos sa ta voit tee -
na oli suu ri Suo men ve nä läis tä -
misoh jel ma. Suo men pe lät tiin
huk ku van Venä jän kan so jen me -
reen. Monet oli vat jo epä toi von
par taal la.

Rat kaise va kään ne koh ta oli yli -
op pi lai den ko kous noin 20. mar -
ras kuu ta 1914. Pää tet tiin ryh tyä
so ti laal li sen kou lu tuk sen hank ki -
mi seen täh täi mes sä Venä jäs tä ir -
tau tu mi nen.

Man ner heim ei  ol lut                                                                                                                                                                    
..mai hin nousua vas taan

Toh to ri Agi lolf Kes sel ring ku -
mo si esi tel mäs sään  ”Jää kä rit ja
kei sa ril li nen Sak sa Suo men
Vapaus so das sa 1918” Suo mes sa
ylei ses ti val lit se van tie don, että
Man ner heim oli si vas tus ta nut
sak sa lais ten mai hin nousua Suo -
meen ke vääl lä 1919.

Tuk hol mas sa ke vääl lä 1917 toi -
mi nut suo ma lais ten it senäi syys -
ak ti vis tien Soti las ko mi tea oli toi -
vo nut sak sa lais ten mai hin nousua 
Suo meen. Ylei sesikun ta kap tee ni
Wer ner Crantz se lit ti 3.6.1917
so ti las ko mi teal le, että mai hin -
nou su Ete lä-Suo meen ei ole so ti -
laal li ses ti mah dol li nen (mii noi -
tuk set, su kel lus ve neet ym.), mut -
ta mai hin nou su Poh jan lah den
alu eel la oli si pe ri aat teel li ses ti
mah dol li nen. 

On useas ti väi tet ty, että Man -
ner heim oli si ase tet tu Sak san in -
ter ven ti on suh teen ta pah tu neen
to si asian eteen. Tämä lie nee tot -
ta, mut ta toki on to det ta va, että
hän tänä ajan koh ta na oli ol lut jo
yh dek sän päi vän ajan sil loi sen
kor keim man suo ma lai sen so ti -

laal li sen hal lin toeli men joh dos sa
(Soti las ko mi tea), mikä elin vas -
taa vas ti oli jo kol men vuo den
ajan teh nyt sel väk si, että il man
sak sa lais ten mai hin nousua on ir -
rot tau tu mi nen Venä jäs tä mah -
do ton ta.

Suo men lä het ti läs Hjelt, ja jää -
kä ri pa tal joo nan joh don val tuut -
ta ma Thes leff sekä se naa tin val -
tuut ta mat Hjelt ja Erich pää si vät
21.2.1918 yh teis ym mär ryk seen
Hin den bur gin ja Luden dorf fin
kans sa sak sa lais ten tun keu tu mi -
ses ta Suo meen.

Itä me ri di visi oo na sai 2.3.1918
teh tä väk seen mai hin nousun
Suo meen. 

Maa lis kuun 10. päi vä nä 1918 oli 
Hin den burg yhtä miel tä Man -
ner hei min lä het tä män säh -
kösanoma pyyn nön kans sa, jos sa
Man ner heim pyy si alis ta maan
sak sa lai set in ter ven tio jou kot ko -
men toon sa. Täs tä myös al koi
het keä ai kai sem min 7.4.1918
ma ju rik si ylen ne tyn Crant zin ko -
men ta mi nen yh teysup see rik si
Man ner hei min pää ma jaan.
Yhtei set me net te ly ta vat sak sa-
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Kak si tyy ty väis tä ken raa lia. Yhdis tyk sen edel li nen pu heen joh ta ja
ken raa li ma ju ri evp. Juk ka Pen na nen oli or ga ni soi nut se minaa rin ja
ny kyi nen pu heen joh ta ja pri kaa ti ken raa li evp. Pert ti Laa ti kai nen oli
ah ke roi nut juh li en jär jes tä mi ses sä.



lais ten ja suo ma lais ten ase voi -
mien vä lil lä tuli näin so vit tua.
Esi kun tien vä lil le muo dos tet tiin
ra dio yh teys ja yh teysup see rit oli
vaih det tu. 

Maa lis kuun 20. päi vä nä 1918
säh köt ti Man ner heim Thes lef fil -
le: ”Pyy dän Thes lef fiä il moit ta -
maan, että pi dän pe ruut ta mat to -
ma na lu pauk se na (vel vol li suu te -
na) sitä, että sak sa lai sen avus tus -
ret ki kun nan saa pu mis ta kii reh -
di tään. Vii väs tys on koh ta lo kas.“ 

”Kunin gas seik kai lu”
ei ol lut mi kään seik kai lu

Se, mikä jäl ki kä teen tar kas tel tu -
na vai kut taa ehkä ”ku nin gas seik -
kai lu”-episodil ta, vas ta si itse asi -
as sa hy vin kin tuon ajan hen keä ja 
vii meis ten so ta vuosi en olo suh -
tei ta Poh jois-Euroo pas sa, sa noi
toh to ri Jonas esi tel mäs sään
”Suo mi ly hyt ai kai se na mo nar -
kia na”.

Sak sa lai sis ta prins seis tä oli tul -
lut 1800-lu vul la suo ras taan
”vien ti hit te jä” eri tyi ses ti Bal -
kanil le, mis sä syn tyi uu sia kan -
sal lis val ti oi ta ja tar ve ai na kin ni -
mel li ses ti pe rus tus lail li sil le ku -
nin gas kun nil le.

Tur ku lai nen his to ri oit si ja Vesa
Vares on pe rus tel lus ti to den nut,
et tei Suo men toi min taa ke säl lä ja
syk syl lä 1918 voi da pi tää Anders
Huldénin kut su ma na episodi -

maise na yk sit täise nä “ku nin gas -
seik kai lu na”. Pikem min kin kyse
oli kii rees sä teh dys tä toi min -
tasuun ni tel mas ta, jon ka ta voit -
tee na oli va kaut taa vie lä täy sin
ole mat to mat tai voi mak kaas sa
myl ler ryk ses sä ole vat val tiora -
ken teet. Kun tar kas tel laan asi aa
kaik ki en toi mi joi den nä kö kul -
mas ta, ky sees sä on kaik kea muu -
ta kuin outo seik kai lu.  Se te kee
myös Hel sin gin päät tä ji en val -
mis te lut ja odo tuk set ku nin kaan
saa pu mi ses ta ym mär ret tä väk si. 

Edel lä esi tet tyä pie nen val ti on
op por tunis mia, jol la Suo men
val tio var sin kin 1900-lu vul la var -
je li hei ve röis tä ole mas sa olo aan,
se lit tää myös se, että me ne tet ty -
ään mar ras kuus sa 1918 aja tel lun
suo je li ja val tion sa Sak san, han ke
Suo mes ta mo nar kia na lak kautet -
tiin lä hes ää net tö mäs ti. Seu raa vi -
na vuo si kym meni nä se näyt täy -
tyi Suo men his to rias sa lä hin nä
ala viit tee nä tai kult tuu ri his to rial -
lise na muis to na. 

Hok ka nen si tee ra si
Wins ton Chur chil liä

Pro fes so ri Kari Hok ka nen to te -
si se minaa rin pää tös pu heen vuo -
ros sa. että Sak san so ta his to rias sa
Suo men jää kä ri liik keen mer ki tys
on ai van vä häi nen. Koko Suo -
men va paus so ta oli pie ni si -

vuepisodi en sim mäi ses sä maa il -
man so das sa.  

Hyväk sy es sään suo ma lais ten
pyyn nön kou lut taa jää kä rei tä ja
sit ten lä het tää jouk ko ja val koi sen 
Suo men avuk si, kei sa ril li nen
Sak sa teki sen omis ta syis tään,
en sin häi ri täk seen vi hol lis maan -
sa Venä jän so ta pon nis te lu ja ja
sit ten pa do tak seen bol se vis min
etenemis tä län teen ja lo puk si saa -
dak seen Suo mes ta it sel leen po -
liit ti ses ti ja ta loudel li ses ti riip pu -
vai sen liit to lais maan.  

Tämän to teami nen ei tee tyh -
jäk si Sak san avun suur ta myön -
teis tä mer ki tys tä it se näi sen Suo -
men his to rial le.

Tämä on juh laseminaa rim me
vii mei nen esi tel mä. Lope tan sen
pel kis tyk seen, joka kos kee jää kä -
ri liik keen mer ki tys tä Suo men it -
senäi syy del le, en sin sen saa vut ta -
mi ses sa ja sit ten sen puo lus ta mi -
ses sa. Teen sen lai naa mal la
Wins ton Chur chillin sa no ja
brit ti läi sil le hä vit tä jä len tä jil le: Ei
kos kaan ole niin moni jou tu nut
niin suu reen kii tol li suu den vel -
kaan niin har voil le.

Teks ti: Juk ka Knuu ti,
Kuvat Jor ma Igna tius, 
Paa vo Mik ko nen.
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Ennen se minaa ria käy tiin kat so mas sa jää kä ri hauto ja. Kuka us koi si, että tä -
män mie hen nimi oli Otto Luo ti.

HYVÄ PAROLEN LUKIJA

Mikä li olet ot ta nut va lo ku via 
mar ras kuun juh lis tam me tai
hel mi kuus sa Sak sas sa, lä he -
tä nii tä myös Jääkä ri kans li an
ko koel miin. Sama kos kee
pai kal li sia tai alu eel li sia juh -
lia. Kuvaselos tuk set ovat tie -
ten kin toi vot ta via. Kuvia jul -
kais ta es sa mai nit sem me ku -
vaa jan ni men ja otam me
huo mi oon muut toi vo muk set.

Jää kä ri kans li an ar kis to



Jää kä ri liik keen idea oli ”mit
Deutsch land für Finn land”, Sak -
san kans sa Suo men hy väk si. 
Toh to ri Agi lolf Kes sel ring mää -
rit te li Suo men ja Sak san osuu den 
jää kä ri liik keen syn nys tä  esi tel -
mäs sään Hohen lock stedtis sa. 
Hohen lock stedtin kult tuu ri- ja
his to riayh dis tys jär jes ti  27. hel -
mi kuu ta jää kä ri kou lu tuk sen
100-vuo tis juh liin liit ty vän esi tel -
mä ti lai suu den.  Kor tes jär ven Jää -
kä ri museon hoi ta ja Han na
Rieck-Taka la ker toi jää kä ri vär -
väyk ses tä ja Rei no Vir ran kos ki
isosetän sä, jää kä ri luut nant ti Rei -
no Vuol teen ta ri nan. Näi hin esi -
tel miin Paro le pa laa myö hem -
min.

Kes sel ring (so ta mar salk ka
Albert Kes sel rin gin poi ka) pa -
laut ti mie leen 1960—70-lu ku jen
kes kus te lun jää kä ri liik keen juu -
ris ta. Kes sel ring to te si, että Mat ti

Lauer ma pai not ti jää kä ri liik keen 
suo ma lais ta al ku pe rää. Toi saal ta
Mat ti Klin ge ko ros ti hank keen
sak sa lai suut ta. Myö hem min
Mat ti Lack man kir joit ti kir jan,
jon ka nimi on retorinen kysymys 
”Suomen vai Saksan puolesta”.

Jää kä ri lii ke oli sak sa lai sil le suu -
ri töi nen sa laisope raa tio. Sak san
so ti lashal lin nos sa kil pai li vat kes -
ke nään meri- ja maa voi mien tie -
dus te lu. Skan dinavi an suun nan
tie dus te lu oli me ri voi mien hoi -
dos sa. Maa voi mien tie dus te lul le
suo ma lais ten va paa eh toi nen
kou lu tus an toi mah dol li suu den
pääs tä mu kaan poh joi seen suun -
tau tu va na tie dus te lu toi min taan.   
Tuon mah dol li suu den tar jo si vat 
Suo men it senäi syyt tä aja neet ak -
ti vis tit (Gum me rus, Zil liacus,
Cast ren).  Wet ter hof  ja Gum me -
rus ei vät olleet mitään agentteja,
vaan he tekivät itsenäistä

politiikkaa Suomen
it senäi syy den    puo- 
les ta.

Jää kä ri liik keen
juu ret ovat Kes sel -
rin gin mie les tä
Kagaa lis sa (en sim -
mäi sel lä sor to kau -
del la 1899—1905
syn ty nyt suo ma lai -
nen vas ta rin ta jär -
jes tö). Sil lä pe rus -
teel la hank keen
suo ma lai set juu ret
ovat van hem mat
kuin sak sa lai set,
vaik ka asia oli kin
esil lä jo 1910 Sak san 
ja Ruotsin välisissä
esi kun ta neu vot te -
luis sa.

Jää kä rit edus ti vat
jär jes tyk ses sä tois ta
vas ta rin ta pol vea,
joka oli ot ta nut op -
pia edel tä neen pol -
ven vir heis tä. Ilman
asei ta ja so ti las kou -

lu tus ta ja jon kun toi sen maan tu -
kea va paus jäi si haa veek si ja ak ti -
vis tit pää tyi vät maan pa koon. 
Etsit tiin ak tii vi ses ti yh teyt tä Sak -
san vi ran omai siin ja sii nä on nis -
tut tiin. Nuo ren pol ven voi ma kas
pa nos ir rot ti hei dät ”van hem -
mis ta” so ti lasak ti vis teis ta. Mut ta
heis tä jää kä ri lii ke sai ”pa ko -
laisesikun nan”. Ilman sitä
olisivat jääkärit päätyneet
kapinaan syyskuussa 1917.

Suo mes sa vuo sia käy tyyn kes -
kus te luun, Suo men vai Sak san
hy väk si, sa noi sin mit Deutch land 
für Finn land, Sak san kans sa Suo -
men hy väk si, sa noi Suo mes sa
asu va pro fes so ri Kesselring.   

JUKKA KNUUTI
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Toh to ri Kes sel ring:
Jää kä ri liik keen idea oli
Sak san kans sa Suo men hy väk si

Toh to ri Agi loif Kes sel ring (vas.) piti kak si kiin nos ta vaa esi tel mää Sak san Suo men it senäis ty mi -
sel le an ta mas ta tues ta 1915—1918. Oikeal la pro fes so ri Mart ti Häi kiö, joka esi tel möi jää kä ri pa -
tal joonas ta Ham pu rin Füh rung sa ka de mies sa pi de tys sä Jää kä riseminaa ris sa.



Suo ma lais ten kou lut ta mi nen
Lock stedtin lei ris sä 100 vuot -
ta sit ten oli aluk si huip pusalai -

nen  han ke. Poh joi sen mie het
py rit tiin eris tä mään mah dol li sim -
man hy vin sak sa lai sil ta so ti lail ta
ja si vii leil tä. Hei dän asuin ra ken -

nuk sen- sa oli kor ke an piik ki lan -
ka-ai dan ta ka na ja port tiin oli
kiin ni tet ty kylt ti, jos sa luki “Sul -
jet tu! Sisään pää sy an ka ras ti kiel -
let ty”. Vähi tel len sa lai suus lie ve-
ni ja suo ma lais ten  suh de   ym pä -
ris töön  nor ma lisoi tui
   Kun en sim mäi set suo ma lai set
va paa eh toi set saa pui vat Lock -
stedtin rau ta tie asemal le hel mi-
kuus sa 1915, he tu li vat erääl le
Sak san kei sa riajan suu rim mis ta
ar mei jan har joi tus ken tis tä. Lock -
stedtin lei ri  oli IX ar mei ja kun -
nan har joi tus alue, jol le 
pys tyt tiin ma joit ta maan 9800 so -
ti las ta, ja tal le ja oli 1850 he vo sel -
le. Vuo sit tain alu eel la
kou lu tet tiin noin 100 000 so ti las -
ta.
   Alkuun suo ma lai set oli vat suo -
rit ta mas sa, Sak san so ta mi nis te ri -
ön ni mi tyk sen mu kai ses ti, “sota-  
kurs sia ul ko maa lai sil le”. Kurs sil -
le on mää rä ot taa ”200 mies tä hy -
vis tä per heis tä”. Kun kou lu tus
aloi tet tiin, oli pai kal la vas ta 55
kou lu tet ta vaa. Useim mat heis tä
oli vat ol leet ”val miik si” Sak sas sa
useim mi ten opis ke le mas sa kor -
kea kou luis sa. Pit kin ke vät tä al -
koi tul la enem män mie hiä
Suo mes ta. Mut ta kos kaan ei
suun ni tel tua 200 mie hen vah -
vuut ta saa tu täy teen.

   Suo ma lais ten kurs sin kou lut ta -
jak si ni mi tet tiin ma ju ri Maxi mi -
li an Bayer, joka oli eräs Sak san
par tioliik keen pe rus ta jia ja par -
tioliik keen joh to hah mo ja,
(Reichsfeld meis ter des Pfad fin der -
bun des). Kou lu tuk sen nimi muut -
tui ja oli sit tem min “Pfad fin der-
kur sus”. Tämä oli kin hyvä ja kou -
lut ta jan huo mi oon ot ta en myös
luon te va pei tenimi ul ko maa lais -
kurs sil le.
   Suo ma lais ten va paa eh tois ten
kou lut ta mi nen al koi heti hei dän
saa vut tu aan Lock stedtin lei riin. 
   Alkuun heil le ope tet tiin par -
tiolais tai to ja ja käyt täy ty mis mal -
le ja, mut ta aika no peas ti
siir ryt tiin preus si lai sen ar mei jan 

op pei hin.
   Sak sa lai set yrit ti vät mo nin kei -
noin pi tää suo ma lais ten iden ti -
teet tiä sa laise na. “Par tiolai set”
sai vat   pois tua   ma ja ta los taan 
aino-    as taan sak sa lais ten up see -
ri en val von nas sa. Har joi tuk sia ja
mars se ja  suo ri tet tiin   ai no as taan   
yh tenäi sis sä/sul je tuis sa osas tois -
sa.  Mars sies sa taa ja ma-alu eil la
pu hu mi nen oli täy sin kiel let ty.
   Kurs sin al ku vai heen kuu den vii -
kon mit tai sen an ka ran sa las sa- pi -
don ai ka na har vi nai set ret ket
Kie liin tai Ham pu riin oli vat mie -
hil le erit täin mie luis ta vaih te lua.  
   Kai kes ta sa laa mi ses ta huo li mat -
ta ha vait tiin Lock stedtin lei ris sä
pian merk ke jä sii tä, että sak sa lai -
set tie si vät suo ma lais ten kan sa lai -
suu des ta. Tämä oli mel kein ar-
vat ta vis sa,  kos ka   sak sa lai set  up-   
see rit ja joukkueet saivat vapaasti
asioida siviilien kanssa. Heille
puhuttiin ensin “erittäin suuresta 
salaisuudesta” ja hetken päästä se
ei ollutkaan enää sa lai nen.
   Sii tä läh tien ei kan nat ta nut enää 
eris tää suo ma lai sia sen eri tyi sem -
min. Alkoi va paam pi aika! 

Suo ma lai set juh li vat
Bis marckin 100-vuo tis päi vää

   1. huh ti kuu ta 1915 juh lit tiin en -
ti sen Sak san val ta kun nan kans le -
rin ruh tinas  Otto  von  Bis-
marckin  syn ty män 100-vuo tis -

1/2015 13

PAROLE

Suo ma lais ten kou lu tus Lock stedtis sa 
oli aluk si huip pusalais ta toi min taa

Kun hel mi kuus sa 1915 en sim mäi set
suo ma lai set va paa eh toi set saa pui vat Lock stedtin rau ta tie asemal le, he tu li vat
erääl le Sak san kei sa riajan suu rim mis ta ar mei jan har joi tus ken tis tä.

Par tiolais kurs si oli hy vin luon te va
pei tenimi kurs sil le. Oli han kurs sin
kou lut ta ja ma ju ri Maxi mi li an Bayer
Sak san par tioliik keen joh ta jia.



syn ty mä päi vää,  mis tä tuli myös
suo ma lai sil le “Pfad fin de reil le” en -
sim mäi nen isom pi juh la päi vä.
Loh müh len lam men ää rel lä pi det -
tiin nuo tiota, ju tel tiin ja lau let -
tiin. Sit ten men tiin ruo ka laan nr.
7, jos sa Marie Böge nin, “Miia- tä -
din”, luo na jat ket tiin juh li mis ta.
  50 vuot ta myö hem min Miia-täti 
muis te lee: ”Alku vuodes ta 1914 yl -
lä pi dim me mie he ni kans sa Lock -
stedtin lei rin ruo ka laa nr. 7.
Eri tyi sen hy vin muis tan nyt kin
vie lä, 50 vuot ta myö hem min,
kun 1915 vuo den lo pus sa tuli lei -
rin ko men ta jal ta käs ky jär jes tää
oma ruo kasali jouk ku eel le, joka
kul ki par tiolais kurs sin ni mel lä.
150 mie hel le oli tar jot ta va kaik ki
ruo at. Heil le ei saa tu an taa snap -
sia eikä kor kealaa tuis ta kal jaa, ai -
no as taan hei kom paa tum maa
olut ta.
   Pait si ker ran he sai vat poik keuk -
sel li sen lu van: 1. huh ti kuu ta oli
en ti sen val ta kun nan kans le rin,
ruh tinas Otto von Bis marckin
100-vuo tis syn ty mä päi vä. Lei rin
ko men ta ja oli juh lan kun niak si
myön tä nyt suo ma lai sil le 100 lit -
raa hy vää sak sa lais ta olut ta.
Onnis tuim me vie lä hank ki maan
toi set 100 lit raa il man eril lis tä
ano mus ta. Niin sii tä syn tyi oi -
kein re he vät synt tä ri juh lat,  ja us -
kon tänä päi vänä kin vie lä, että ne 
oli vat ihan van han kans le rin mie -
lei siä, mei dän suo ma lais ten vie -
rai den ilok si.”
  Maju ri Bayer ku mo si ai no as-
taan juh li en tai juh la py hi en ajak -
si an ka ran al ko ho li kiel lon. Hänel -
le, joka oli täysin raitis, oli vaikea
kumota kieltoa. Suomalaisille
taas oli vaikea elää kiellon kans sa. 
Eri tyi ses ti vii kon lop pu ja suo ma-
lai set käyt ti vät en si si jai ses ti teh -
däk seen tu tus tu mis ret kiä Lock -
stedtin lei rin ym pä ris töön. Usein 
vie rail tiin kah vi ois sa ja ra vin to -
lois sa ja käy tiin pie nis sä lä hi kau -
pun geis sa ku ten Kel linghu se-
nis sa, Hohen we stedtis sä ja Itze -
hoes sa. Kus tan nus syis tä kul jet -
tiin useim mi ten kä vel len.
   Kun jää kä rialo kas on ol lut kak si 
kuu kaut ta Lock stedtin lei ris sä,
hän sai anoa muu ta man päi vän
lo maa. Sitä käy tet tiin usein
käyntiin vähän kauempana,
Hampurissa, Kielissä, Lyypekissä 
tai Berliinissä.

Lock stedtin kah vi lat
tu li vat tu tuik si 

   Eri tyi ses sä ase mas sa jää kä rialok -
kai den elä mäs sä oli vat kah vi lat ja
ra vin to lat Lock stedtin lei rin lä his -
töl lä.  Siel lä ta vat tiin vaih taa kuu -
lu mi sia, vä lit tä mään kir jo ja
ko ti maa han so vit tu jen pei te hen -
ki löi den (Lohmyllyn Greetan)
kautta tai juhlimaan.
   Täs sä eri tyis tä mai nin ta an sait se -
vat kah vi la Schütt ja ra vin to la
Loh müh le, mu ka via paik ko ja,
jois sa oli kai ken li säk si töis sä isän -
tä per heen nät te jä tyt tö jä, jot ka
miel lyt ti vät mo nia suo ma lai sia.
50 vuot ta sen jäl keen kun en sim -
mäi set suo ma lai set saa pui vat
Lock stedtin lei riin, muis te lee
Mija Min na Faass, “Gret chen”
von der Loh müh le".
   Tal vel la 1915, kun en sim mäi set
nuo ret mie het vih reähar mais sa
pu vuis saan oli vat muut ta neet ka -
sar mi ra ken nuk siin, oli kaik ki vie -
lä hy vin sa lais ta ja si vii li vä es tös sä
liik kui vat pal jon hu hu ja.
   Erää nä päi vä nä olim me me nuo -
ret li kat pe se mäs sä pyyk kiä Loh -
müh len lam mes sa. Loh müh le on
ko ti ta lo ni. Näh tiin, että lam men
ää res sä oli nuo ria mie hiä suo rit ta -
mas sa pio nee ri teh tä viä. Yksi heis -
tä tuli luok sem me ja aut toi mei tä
kan ta maan pyyk ki ko ria. Kun pyy -
sin hän tä liit ty mään taas jouk -
kuee seen sa hän vas ta si: “Kun
näen kauniita tyttöjä, minun on

pakko auttaa!” Naurettiin kaikki
ma keas ti.
   Kun ta lon tyt tö nä olin pal ve le -
mas sa ra vin to lam me vie rai ta,
muis tan nyt kin vie lä, 50 vuot ta
myö hem min, yhtä ja tois ta. Eri tyi -
sen suo sit tu ja oli vat mei dän ka -
nan mu na-le tut. Oli haus kaa
kuul la kun nii tä “Pannukakkuja”
tilattiin.
   Kun elo kuus sa 1915 Lock stedt-
in lei riin saa pui tie to sii tä, että
suo ma lais ten va paa eh tois ten kou -
lu tus pi den ne tään ja pe rus te taan
pa tal joo na, tu le vat jää kä rit juh li -
vat suu res ti ”Hotel Kai ser ho fis -
sa”. Juh laan oli kin syy tä, sil lä
suo ma lai sia oli syys tä kin vai van -
nut epä tie toi suus kou lu tuk sen
jatkosta ja samalla omasta tule-
vai suu des taan.
   Kun jää kä ri pa tal joo na siir ret -
tiin tou ko kuus sa 1916 itä rin ta -
mal le, pai kal li sia sei soi pal jon
ka dun var rel la hy väs te le mäs sä
suomalaisia jääkäreitä.

Hohen lock stedt on
Lapu an ys tä vyys kau pun ki

   Vaik ka meil lä on aika vä hän ai -
ka lais ten ker to muk sia, saam me
olet taa, että suo ma lais ten jää kä -
rialok kai den ja sak sa lai sen si vii li -
vä es tön koh taa mi set pe rus tui vat
mo lem min puo li seen kun ni oi tuk -
seen ja ta pah tui vat ys tä väl li ses sä
hen ges sä.
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Cafe Schüt te oli yksi suo ma lais ten kan ta paik ko ja Lock stedtis sa. Sin ne löy si vät
jää kä rit tien sä myö hem min kin. Hei dän ni mi ään on vie ras kir jas sa esim. vuo del ta
1922.



  Tämän päi vän nä kö kul mas ta
voim me to de ta, että suo ma lais -
ten jää kä rei den si teet Lock -
stedtin lei riin ja hen ki lö koh tai set
ys tä vyy det si kä läis ten si vii li en
kans sa ovat luo neet poh jan ny kyi -
siin mo ni muo toi siin kan sain vä li -
siin suh tei siin.  Schüt tin kah vi lan
vie ras kir jas ta löy tyy jo vuo del ta
1922 en tis ten suo ma lais jää kä rei -
den ni miä. 

   Täs sä yh teydes sä mai ni taan Kät -
he Hein, Johan nes Schüt tin ty -
tär. Hän ja hä nen per heen sä
oli vat mo nil le en ti sil le jää kä reil le
en sim mäi nen vie ras paik ka, kun
he kä vi vät vuo si kym me nien ai ka -
na Hohen lock stedtis sa.
Entis ten jää kä rei den toi vo muk -
ses ta syn tyi 1973 Lapu an ja
Hohen lock stedtin ys tä vyys kun ta -
toi min ta ja pe rin tei sil le yh teyk sil -

le luo tiin laa jem paa poh jaa.
   Sii tä läh tien on jär jes tet ty sään-
nöl li siä vie rai lui ta, joi hin osal lis -
tui vat yk si tyi set ja yh dis tyk set
sekä vi ral liset kin edus ta jat. Tär -
keä nä tu ke na ovat vuo si en ai ka na 
toi mi neet Lapu an Suo mi-Sak sa
yh dis tys ja Hohen lock stedtin Sak -
sa-Suo mi yh dis tys.
   Kun Hohen lock stedt sai oman
ko tiseu tu museon sa ve si tor nin
juu rel le ja sii hen avat tiin 2002 py -
sy vä näyt te ly, joka ker too jää kä ri -
pa tal joonas ta 27, kun ta sai
ai nut laa tui sen ti lai suu den esit tää
omaa pai kal lishis to ri aan sa ja tär -
keätä osaa Suo men his to ri aa.
   Hohen lock stedtin kult tuu ri- ja
mu seo yh dis tys, Suo men Jää kä ri -
museon ys tä vät ry ja Kor tes jär -
vi-Seu ra ry sol mi vat tou ko kuus sa 
2009 yh teis työsopi muk sen, jon -
ka ta voi te on mm. teh dä mo lem -
pi en alu ei den nuo ril le tätä
yh teis tä his to ria tun ne tuk si.

ACHIM JABUSCH 
Hohen lock stedtin kult tuu ri- ja
mu seo yh dis tyk sen  pu heen joh ta -
ja.

1/2015 15

PAROLE

Suo ma lais ten saa pu mi nen py rit tiin pi tä mään mah dol li sim man sa laise na asia -
na. Luul ta vas ti hei dät kul je tet tiin ly hyin tä reit tiä rau ta tie asemal ta ka sar mi ra ken -
nuk sel le M1.

Pfad fin der-kurs sil la oli aluk si myös par tiolais ten asut, ku ten täs sä jää kä ri ku vi en klas si kos sa. Piik ki lan gois ta sel viämis tä
har joit te le vat Ver ne ri Gus tafs son ja Kos ti Sund berg. Edel li ses tä tuli ai ka naan ken raa li ma ju ri, jäl kim mäi ses tä
everstiluutnantti 



His to ri an kir joit ta mi ses sa py -
ritään ker to maan, mi ten asi at oli -
vat, mi ten ne ke hit tyivät tai mitä
eri ih mi set te kivät. Jos kus te kee
kui ten kin mie li kysyä, mitä oli si
ta pah tu nut, jos jo kin asia olisi kin
su ju nut eri ta val la kuin to del li -
suu des sa kävi. Var mas ti tällai sel -
la poh dis ke lul la on hie no tie teel -
li nen nimi, mut ta se ei vain tule
juu ri nyt mie lee ni. Var sinais ta
his to ri aa tällai nen jos sit te lu ei
tiettävästi ole. Myös suo ma lais ten 
jääkärei den ta rinas sa on ti lan tei -
ta, joi den koh dal la jou tuu ih met -
te lemään asi oi den kul kua ja sitä,
oli si ko jo kin te kijä saa nut his to ri -
an kääntymään toi sin kuin ai koi -
naan ta pah tui. Eräs jääkärei den
his to ri an tärkeä tai jopa tärkein
vai he oli pa luu Suo meen tal vel la
1918 ja sii hen kin liit tyi lu kui sia
en nal ta ar vaa mat to mia ti lan tei ta.

Lähtökoh ta oli selvä. Jääkärit
piti saa da mah dol li sim man no -
peas ti Suo meen. Jälkeenpäin asia
tun tuu yk sin ker tai sel ta – oli vain
lähe tettävä lai va tai lai vo ja ja sillä
selvä. Alun pe rin asia oli on gel -
mal li nen, kos ka maa il man so ta
vai kut ti suu res ti me ren kul kuun.
Usei ta suo ma lai sia aluk sia tu hou -
tui ja mo net jou tui vat Venäjän
hal li tuk sen käyttöön. Onni oli
kui ten kin myötäinen. Sodan
puh je tes sa Kööpen ha mi nan
suun nal ta pa laa mas sa ol lut mat -
kus ta ja laiva Arctu rus ei FÅA:n
(Fins ka Ångfar tygs Aktie bo lag)
joh don määräyk sestä jat ka nut
kul ku aan Suo meen vaan jäi Tuk -
hol man sa ta maan odot ta maan
oh jei ta.  Tämä odot ta mi nen kes ti
kol me ja puo li vuot ta. Entä jos se
olisi kin tul lut Suo meen ja to -
dennäköises ti jou tu nut venäläis -
ten käyttöön so dan ajak si esi mer -
kik si sai raa la laiva na, ku ten kävi
Ariad nel le?

Kol me jääkärei den kul je tuk seen 
osal lis tunut ta FÅA:n lai vaa,
Poseidon, Mira ja Vir go jäivät lo -
pul ta hoi ta maan tran si to lii ken -

nettä Suo men ja Ruot sin välillä.
Vii des ”jääkäria lus” Cas tor oli
jou tu nut jäämään vi hol lis laiva na
Sak saan heti so dan puh kea-
mispäivänä elo kuun alus sa 1914
ja oli sit ten käytettävissä hel mi-
kuus sa 1918.

Kul je tus ka lus toa siis oli, mut ta
vielä tar vit tiin on nea. Vielä
enemmän tar vit tiin jäänmur ta -
jaa, sillä il man sel lais ta Vaa saan
pääsy oli vain unel ma. Suo mes sa
oli neljä var sinais ta jäänmur ta jaa, 
mut ta ne oli vat kaik ki venäläis ten 
ja pu nai sen puo len val von nas sa.
Vapaus so dan puh kea mi sen het -
kellä Sam po on nis tut tiin saa maan 
Turus ta Mänty luotoon. Sit ten
käytet tiin ove luut ta ja niin mur -
ta ja pääsi siir tymään Ruot sin ve -
sil le. Sitä en nen Sam poon mu -
kaan tul lut pu nai nen ko men -
dant ti oli nos tet tu jäälle käve -
lemään. Entä jos tämä kaap paus
eli uu den ajan ”Sam mon ryöstö”
ei oli si on nis tu nut?

Tiellä oli vielä suur po liit ti sia es -
teitä. Sak san kan nal ta suu rin ky -
sy mys oli va pau tu mi nen kah den
rin ta man so das ta. Niinpä lop -
pusyk systä 1917 al ka en kes kus -
val lat oli vat Sak san joh dol la
käyneet alus ta via kes kus te lu ja
uu den bolshe vik ki-hal li tuk sen
kans sa ja lo pul ta teh tiin ase le po ja 
aloi tet tiin Brest-Litovs kin kau -
pun gis sa var si nai set neu vot te lut.
Tämä oli Sak sal le ykkösa sia. Suo -
ma lais ten jääkärien ko tiu tus oli
vähem piar voi nen ky sy mys. Mis-
tä löytyi si siis sel lai nen ”vih reä
auk ko”, että jääkärit saat tai si vat
lähteä Suo mea koh ti? Kun Trots -
ki kat kai si neu vot te lut 10. hel mi -
kuu ta 1918, oli ti lai suus tul lut
lähteä il man Sak sal le ai heu tu via

po liit ti sia on gel mia. Entä jos
Trots ki ei oli si tul lut tällä ta val la
apuun?

Vieläkin oli vaa ro ja ja han ka -
luuk sia edessä. Entä jos Ruot si
oli si pan nut hant tiin? Nythän vi -
ral li nen Ruot si sal li jääkärei den
pa luun omi en alue vesiensä hal ki
ja an toi tur vak si vielä pari hä-
vittäjäalus ta sekä sy tyt ti suo ma-
lais ten toi vo muk ses ta muu ta man 
sam mu te tun ma ja kan. Ruot sa lai -
set va sem mis to lai set eivät kyl-
läkään  ol leet  jääkärei den kul je-  
tuk ses ta eri tyi sen in nos tu nei ta.

Venäläiset ja Suo men pu nai set
oli vat sel villä jääkärei den kul je -
tuk sis ta. Entä jos sieltä oli si pys -
tyt ty te kemään tai eh dit ty tehdä
so ti laal li sia toi men pi teitä? Tai
entä jos jo kin jääkärei den kul je -
tuk seen osal lis tu nut alus oli si aja -
nut mii naan, ku ten kävi maa lis -
kuus sa sak sa lai sel le jäänmur ta ja
Hin den bur gil le, joka tu hou tui
Ahve nan maan edus tal la?

Mui ta kin on gel mia oli. Suo ma -
lai sis sa aluk sis sa oli myös ka -
pinal li sia mie histön jäseniä, jois ta 
eräät lo pul ta van git tiin. Ja edel -
leen, las taus vai hees sa Neu fahr -
was se ris sa käsik ranaat ti pu to si jo
las ta tun kra naat ti pi non päälle.
Entä jos?  Mat kal la Vaa saan Vir -
gon las ti na ol leet kivääri laa ti kot
syt tyivät tu leen, mut ta sam mu tus
on nis tui vii me het kellä. Vaa saan
pääsy edel lyt ti lop pu vai heen ah -
tojäissä suu rim pi en alus ten
Arctu ruk sen ja Sam mon yh teis -
työtä. Jäitä pus ket tiin yh dessä ja
siinä teräsle vyt kin ko li si vat lai vo -
jen kyl jissä, kun ta pah tui tör-
mäys. Arctu ruk sel la kin oli las ti na
jääkärei den lisäksi räjähdy s ai nei -
ta! 

Vii mei nen vaa ra oli itse ai heu -
tet tu. Kun jääkärit esiin tyivät
Vaa san pa raa tis sa pel kissä ase pu -
vuis sa il man mant te lei ta, oli pa -
lel tu mis vaa ra suu ri. Ulkonäkö oli
se kin tärkeätä ja ko vas ta pak ka -
ses ta huo li mat ta jääkärit sel -
visivät pie nin vau ri oin, osit tain
sen vuok si, että pa raa tin oh jel -
maa ly hen net tiin.  

KARI J. TALVITIE
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Entä jos… ?



Oulun vii me vuo si sa dan
alun nel jäs tä op pi kou lus -
ta läh ti jää kä ri tiel le Sak -

saan va jaat  vii si kym men tä nuo -
ru kais ta. 

Uusis sa kin teok sis sa, joi den
ai na kin toi voi si poh jau tu van
tark kaan tie teel li seen tut ki -
muk seen, saat taa olla vää riä tie -
to ja, vaik ka pa sii tä, mil tä
maam me kol kal ta jää kä ri tiel le
läh det tiin. Myös sii tä on eri lai -
sia ar vi oi ta, mit kä oli vat hei dän
mo tii vin sa läh töön sekä sii tä,
mik si Sak sas sa joil la kin yh teys
pa tal joo naan kat ke si ja pa luu
Suo meen ei ta pah tu nut yh des sä
mui den kans sa.

Pää dyin kes kit ty mään yh dis tel -
mä tie toi hin syn ty mä pai kois ta,
kou lu tus tasos ta läh ties sä, vai -
heis ta jää kä ri kau del la, va paus so -
dan vai heis ta ja myö hem mis tä
elä män vai heis ta. Nos tan muu ta -
mia heis tä lä hem min tar kas te -
luun vaik ka pa jon kin lais ten ää ri -
päi den ja kes ki ver to jää kä rei den
esit te ly nä. 

Mis tä tul tiin Oulun kou luun

Oulun op pi kou lut si jait si vat
noin sata vuot ta sit ten ny kyi sen
kes ki kau pun gin alu eel la, jo ten

voi daan sa noa
aluk si niin, että
ai na kin “Tui ran
puo lel ta kau -
pun kiin kol mea
sil taa kul jet tiin”
niin kuin it se kin
tein vuo si kym -
meniä myö hem -
min. “Ouluun
kou luun” tul tiin
kui ten kin myös
lä hi kun nis ta ja
varsin kau kaa-
kin. 

Lähi maa lais -
kun tien op pi laat 

ar vat ta vas ti
kä vi vät kou -
lua asuen su -
ku lais ten sa
tai mui den
käyt töön an -
ta mis sa kort -
tee ri pai kois -
sa, mut ta
muut ti vat pa
jot kut per heet 
ko ko naan
Ouluun mah -
dol lis taak seen
las ten sa opis -
ke lun. Näin

te ki vät ai na kin Man ni sen jää kä -
ri vel jes ten van hem mat, jot ka
muut ti vat ai na kin osin täs tä syys -
tä Ouluun Enon te kiöl tä.

Koko amas sa ni ku vas sa 1 esi te -
tään kaik ki en 46 jää kä rik si läh te -
neen näis sä kou luis sa opis kel leen 
syn ty mä pai kat, mut ta sii tä ei sel -
viä, mis sä hei dän per heen sä asui -
vat poi ki en kou lu vuosi na. Arve -
len ja tie dän kin mo nen po jan
van hem pi en myös asu neen
Oulus sa tai sen lä hi kun nis sa,
vaik ka kin ky sei sen hen ki lön syn -
ty mä paik ka si jait see kau ka na
kou lu paik ka kun nal ta
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Oulun kou luis ta läh ti 46 jää kä riä

Oulun Lyse on jää kä ri laat ta on pal jas tet tu. Fan faa ria kuun te le vat reh to ri Mika
Aal to ja ken raa li ma ju ri Pert ti Puon ti sekä ai ruet. 

Oulun Nor maa li kou lun jää kä ri laa tan pal jas ti vat Sota ve -
te raanilii ton kun niapu heen joh ta ja Aar no Ström mer ja op -
pi las kun nan edus ta jat Car los Suni la ja Pet te ri Ström berg.
Kun niavar tios sa ter veyden hoi ta ja Riit ta Pää aho ja leh to ri
Juha Wed man.

Oulun Suo ma lai sen Yhteis koulun jää kä ri laa tan edes sä vas.
rou va Sirk ka Mäke lä, reh to ri Riit ta-Mari Punk ki-Heik ki nen,
evers ti Mat ti Kar ja lai nen, rou va Kai su Tur ti ai nen (jää kä ri Frans
Ilo mä en ty tär), rou va Mar jat ta Hyvä ri nen. 



Aivan mei tä avo- tai pal jas jal -
kai sia ou lu lai sia ei näis tä 46 jää -
kä rinal kios ta ole kuin rei lu kol -
masosa —  lop pu jen ol les sa tul lis -
ta tul lei ta tai lä hi kun tien opin -
näl käi siä nuo ru kai sia. Tau lu kos -
sa on myös muu ta mia Vapaus so -
dan jäl keen opin to jaan Ouluun
täy den tä mään saa pu nei ta Sak san 
Jää kä rei tä.  

Mil lä opeil la läh det tiin

Arvi oi ta es sa jää kä rin tiel le läh -
te nei den opil lis ta si vis tys tä, kou -
lu tus tasoa ja muu ta kin hen kis tä
sekä fyy sis tä kin val miut ta läh teä

ul ko mail le saa maan vie raal la kie -
lel lä an net ta vaa preus si lai sen
tiuk kaa so ti las kou lu tus ta, ol laan- 
kin varsin vaikean tehtävän
edessä.

Arvi oi ta teh tä es sä on huo mat -
ta va se, että hei dän ikä eron sa oli -
vat var sin suu ria. Van him mat
oli vat syn ty neet 1887 ol len siis lä -
hes kol mi kymp pi siä (Jus si la,
Söder ström) ja nuo rin oli syn ty -
nyt 1898 ol len siis rei lus ti alle pa -
ri kymp pi nen (Vii ta nen). Kuvas -
sa 2 esi te tään yh dis tel mä jää kä ri -
tar jok kai den syn ty mä ajois ta ja
hei dän iäs tään pa tal joo nan läh -

ties sä Sak san itä rin ta man tais te -
lui hin. 

Kou lun an ta mis ta val miuk sis ta
Sak sas sa oli tar peen eri tyi ses ti
sak san kie len tai to. Koe tin tätä
esi tys tä ni var ten sel vit tää sak san
op pi tun tien mää rää tuo na ai ka na 
eri kou lu jen luok ki en ope tus -
suun ni tel mis sa. Esi mer kik si
vuonna 1897 vii den nel le luo kal la
oli 3—4 tun tia sak saa vii kos sa.
Arve len siis ai na kin kes ki kou lun
käy neil lä ol leen hal lus saan vä -
hin tään sak san kie len aut ta vat
tai dot. Yliop pi lail la ja jo yli opis -
tos sa opis kel leil la oli ai na kin tyy -
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Oulun Lyseo, Oulun Nor maa li kou lu, Oulun
Suo ma lai nen Yhteis koulu ja Svens ka Pri vats -
ko lan i Uleå borg pal jas ti vat 27.11.2014 jää kä -
reiden sä muis to laa tat.

Nel jäs sä van has sa ou lu lai ses sa op pi kou lus -
sa vie tet tiin Ostro bot ni an hen ges sä jää kä ri en
muis to juh laa. Näis sä kou luis sa opis ke li ai koi -
naan yh teen sä 46 jää kä riä. Juh lis sa esiin tyi vät 
kou lun oman väen ohel la mm. Lapin Soti las -
soit to kun ta ja mies kuoro Poh jan Lau lu. Juh -
lasalit täyt tyi vät sa dois ta lu kiolai sis ta ja kut su -
vierais ta, joi den jou kos sa oli kou lu jen jää kä rei -
den omai sia – muu ta mia lap sia kin – ja puo lus -
tus voi mien edus ta jia sekä ve te raane ja. 

Han ke käyn nis tyi pa ri sen vuot ta sit ten kou lu -
jen se nioriyh dis tys ten aloit tees ta. Laat ta toi mi -
kun taan tu li vat mu kaan kou lu jen reh to rit ja JP
27:n Perin neyh dis tyk sen pai kal li sen osas ton
edus ta jat. Mar mo ri laat to jen suun nit te lus ta
vas ta si ark ki teh ti Mat ti Heik ki nen ja val mis -
tuk ses ta ou lu lai nen Heik ki sen Kivi lii ke Oy (ei -
vät su kua kes ke nään). Kun kin kou lun muis to -
laat taan on kai ver ret tu kou lus sa opis kel lei den
jää kä rei den ni met sekä syn ty mä- ja kuo linajat. 
Kus tan nuk sis ta ovat vas tan neet se nioriyh dis -
tyk set, jot ka ovat lah joit ta neet laa tat kou luil le. 

Teu vo Lau rinol li

Oulun kou lui hin jää kä ri en muis to laa tat

Oulun Suo ma lai sen Yhteis koulun
abi tu rient ti Anttu-Pek ka Her va esit ti
jää kä ri juh las sa Pel ko-mo no lo gin (oh -
jaus Lii sa Toi vo nen).

Jägar fest i Svens ka Pri vats ko lan i Uleå borg: Har ry Lid ström (jä ga re Lid ströms
släk ting) och ka dett Lau ri Hir ve lä (sko lans ti di ga re elev) av täcker jä gar nas min nes -
tav la



dyt tä vät sak san kie len tai dot.
Nämä “mei dän” kie li tai toi sim -
mat jää kä rim me sai vat var mas ti
aut taa hei kom pia sak san tai ta jia
ja osa heis tä kun nos tau tui sak sa -
lai sen so ti las kä si kir jan suo men -
ta mi ses sa. 

Eni ten on gel mia kie len suh teen
oli niil lä muu ta mal la kou lu jem -
me jää kä ril lä, jot ka vas ta Vapaus -
so dan jäl keen aloit ti vat kan sa -
kou lu poh jal ta opin not kou luis -
sam me. 

Esi tän ku vas sa 3 Oulun kou lu -
jen jää kä rei den opis ke lu ti lan teen
en nen Sak saan läh töä. Fyy si sen
kun non ja val miu den so peu tua
ko vaan so ti las ku riin voi ta neen
kui ten kin ar vi oi da ol leen koh -
tuul li sel la ta sol la ko tien, kou lu -
jem me ja olo suh teidem me an -
sios ta. Mei dän on kui ten kin hyvä
muis taa, et tei “lää kä ri kään tä nyt
ja väls kä ri vään tä nyt” jää kä ri tar -
jok kai ta, jo ten muu ta ma kun nol -
taan so pi ma ton kin läh ti jää kä ri -
kou lu tuk seen.

Miten Sak sas sa pär jät tiin

Soti las kou lu tuk ses sa jää kä -
reidem me Sak sas sa me nes ty mis -
tä poh dit ta es sa voi daan luo tet ta -
vim min ar vi oi da eri teh tä viin
mää rää mis ten ja so ti laal lis ten
ylen nys ten pe rus teel la. Sak sa lai -
sil la ja jouk kom me omil la esi mie -
hil lä oli mah dol li suus ar vi oi da

jää kä rei tä sekä kou lu tus vai hees -
sa että tais te lu teh tä vis sä Saksan
itärintamalla jopa yli kahden
vuoden ajan.

Patal joo nan kou lu tus vai hees sa
lei ri ken täl lä, kurs seil la ja tais te -
lu har joi tuk sis sa kou lu jem me
jää kä rei den me nes tys nä kyi hei -
dän teh tä vis sään jou kon siir ty es -
sä Sak san itä rin ta mal le 31.5.1916 
al ka en. Patal joo nan hen ki lös tön
so ti las kun to pun nit tiin hei dän
esi mies ten sä sil mis sä eri tyi ses ti
Mis se-joen, Schmar de nin,
Ekkau-Kek kaun, Aa-joen ja
Riian lah den tais te luis sa

  Kuvas sa 4 esi te tään Oulun
kou lu jen jää kä rei den so ti lasar -
vot yh dis tel mä nä ja eräi den teh -
tä viä en nen paluuta Suomeen. 

Kuvas sa nä ky vät sak san kie li set
teh tä vänimik keet otet tiin käyt -
töön niil le sak sa lai sen pääl lys tön
avuk si ote tuil le pys ty vim mil le
jää kä reil le, jot ka oli vat tar peen
osin kie li taidot to mia suo ma lai -
sia joh det ta es sa.

Eräät jää kä reis tä ei vät osal lis tu -
neet lain kaan tai vain osin rin ta -
ma pal ve luk seen, mut ta eteni vät
ural laan muil la eri kurs seil la saa -
vu te tuil la tai doil la ja hy vin hoi -
det tu jen teh tä vi en ku ten vär -
väys toi min nan an sios ta. Eräs
jää kä reis täm me osal lis tui vain
Pfad fin der-kurs siin ja sen jäl -
keen mui hin Jää kä ri liik keen teh -
tä viin. Osa myös eri syis tä jou tui

kes keyt tä mään pal ve luk sen sa pa -
tal joonas sa joko sai rau den, oman 
pää tök sen tai esi mies ten pää tök -
sen vuok si. 

Kaik ki aan seit se män läh ti jöis tä
siir tyi tai siir ret tiin si vii li töi hin.
Yksi heis tä ka to si lo pul li ses ti ol -
les saan lin noi tus töis sä Sak san
län si rin ta mal la (Heik ki nen). On
huo mat ta va, et tei si vii li töi hin
siir ty mis ten syy tä voi da yleis tää
ai na kaan täs sä jou kos sa vaik ka pa 
po liit ti sis ta syis tä ta pah tuneek si,
sil lä pal ve li han heis tä kak si myö -
hem min puo lus tus voi mis sa toi -
sen toi mies sa jopa ma ju ri na pa -
tal joonan ko men ta ja na Tal vi- ja
Jat kosodas sa (Laak so). Toi nen
heis tä taas ehti omia reit te jään
mu kaan Vapaus so taan yk si kön
vää pe lik si (Heik ki lä). 

On myös muis tet ta va, että itä -
rin ta man osin erit täin epä ter -
veel li set olo suh teet edis ti vät sen
ajan vaa ral lis ten kul ku tautien
ku ten pu na taudin, tu ber ku loo sin 
ja ma la rian kin le viämis tä myös
jää kä reidem me kes kuu des sa.
Yksi si vii li töi hin ter veys syis tä
siir re tyis tä jää kä reis täm me kuo -
li kin jo 1916 vai ke aan sai rauteen
(Oulas vir ta).

Oulu lais ten pa nos 
va paus so das sa

Jää kä rei den pää jouk ko saa pui
Suo meen 25.2.1918, mut ta jo sitä
en nen oli saa pu nut pie niä osas to -
ja eri teh tä viin. Ehkä tär kein en -
nal ta saa pu nei den jää kä rei den
teh tä vis tä oli pää joukon saa pu -
mi sen val mis te lu ja val koi sen ar -
mei jan hen ki lös tön kou lut ta mi -
sen aloit ta mi nen.  Kuten tie däm -
me, oli hei tä myös mu ka na jo en -
nen pää joukon tu loa ve nä läis ten
va rus kun tien aseis ta riisun nois sa. 
Hei tä oli myös Oulun val tauk ses -
sa Vöy rin sotakoulun ja
eteläpohjalaisten muodostaman
retkikunnan johtajina.

Oulun kou lu jen jää kä rit saa pui -
vat pää o sin pää joukon mu ka na
Vaa saan. Saa pu nei den ja
Vapaus so taan osal lis tu nei den
mää rä ei kui ten kaan ol lut sama
kuin mat kaan alun pe rin läh te -
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Jägar fest i Svens ka Pri vats ko lan i Uleå borg. Från väns ter: 1) för fat ta ren Robert
Brant berg (som höll fest ta let), 2) rek tor Sam po Back man, 3) Björn-Johan Weck -
man (gud son av mars kalk Man ner heim).  Från hö ger: 1) övers te löjt nant Kim mo
Raja la (som pre sen te ra de förs vars mak tens häls ning). 



nei den. Osa si vii li töi hin las ke -
tuis ta jäi Sak saan. Muu ta ma tar -
vit tiin Sak saan ja Ruot siin hoi ta -
maan jää kä ri toi mis to ja (Laak so,
Kar vo nen, Söder ström) ja yksi
Vaa saan saa pu neis ta ei ha lun nut
hen ki lö koh tai sen va kaumuk sen -
sa vuok si osal lis tua lail li sen hal li -
tuk sen jouk ko jen toi min taan ja
hän oli pi dä tet ty nä Vaa sas sa
koko so dan ajan (Mäke lin).

Jää kä rit ei vät saa neet toi veiden -
sa mu kaan osal lis tua yh te nä
jouk ko na so ta toi miin, vaan hei -
dät si joi tet tiin muo dos tet ta vi en
val koi sen jouk ko jen kou lut ta jik si 
ja sit ten joh ta jik si. Muu ta mat
kou lu jem me jää kä reis tä osal lis -
tui vat myös Oulus sa koot ta vi en
jouk ko jen kou lut ta mi seen ja joh -
ta mi seen tais te lui hin. 

Kuvas sa 5 esi te tään kou lu jem -
me jää kä reidem me teh tä viä
Vapaus so dan jou kois sa. Kuvaan
on koot tu myös hei dän so ti lasar -
vo jaan, jot ka läh ti vät kin joi den -
kin osal ta var sin no pe aan nou -
suun. Upsee ri en teh tä vät oli vat
so dan al ku vai hees sa jouk ku een -
joh ta jan ja komp panian pääl li kön 
ta soi sia ja mo net jouk ku een joh -
ta jat eteni vät komp panian pääl li -
köik si muu ta mas sa kuu kau des sa.  
Yksi teki no pe an uran pa tal -
joonan ko men ta jak si ja aina ryk -
men tin ko men ta jak si asti.

Vää pe lit ja muut ali up see rit toi -
mi vat yk si köi den vää pe lei nä,
mut ta useim mat heis tä kin jouk -
ku een joh ta ji na ja jopa komp -
panian pääl lik köi nä ylen net tyi nä
no peas ti vän ri keik si tai myös il -
man ylen nys tä.

Tais te lut vaa ti vat myös ko van
ve ron sa. Eri tyi ses ti san ka ri kuole -
mat ja haa voit tu mi set koh dis tui -
vat täs sä kin so das sa kär jes sä tais -
tel lei siin joh ta jiin. Kou lu jem me
jää kä reis tä kuo li tais te luis sa saa -
miin sa vam moi hin 6 jää kä riä ja
haa voit tui eri ta voin usei ta jää kä -
rei tä. 

Tais te luis sa kaa tui vat

- jää kä ri kap tee ni Elli lä Vesi lah -
del la

- jää kä ri vän rik ki Kan ni ai nen
Tam pe reel la

- jää kä ri vää pe li Kok ko Tam pe -
reel la

- jää kä ri vän rik ki Meri kal lio
Hota kas sa

- jää kä ri vän rik ki Rus tanius Kol -
hos sa

- jää kä ri luut nant ti Thau von
Mou hus sa

Vii si heis tä oli opin to jen sa eri
vai heis sa ole via kor kea kou -
luopis ke li joi ta ja yksi jää kä ri vär -
vää jä nä Oulus sa kin toi mi nut
kaup pa kou lun suorittanut
nuorukainen. 

Mitä va paus so dan jäl keen

Vapaus so dan jäl keen ja hei dän
Suo men val tiol le te ke män sä vuo -
den si toumuk sen pää tyt tyä oli
kou lu jem me jää kä reil lä mah dol -
li suus teh dä omat rat kai sun sa tu -
le vai suu des taan. Jat kaa ko opis -
ke lu ja, siir ty ä kö si vii li työ hön vai
py syä jo vuo si en ajan tutuksi
tulleella sotilasalalla.

Jos tain syys tä val ta osa heis tä va -
lit si so ti lasuran. Osan uras ta tuli
ly hyt vain muu ta mi en vuo si en
mit tai nen ja mo ni en koko elä -
mänura.

Täy den so ti lasuran teki kou lu -
jem me jäl jel lä ole vi en jää kä rei -
den jou kos ta 23 mies tä. Lyhy en
so ti lasuran ja si vii liuran yh dis tel -
män va lit si 7 mies tä ja siviiliuran
6 miestä. 

Täy den so ti lasuran jää kä reis tä
eräil tä uran kat kai si kuo le ma
rau han ajan pal ve luk ses sa tai
tais te lu ken täl lä. Näin kävi rau -
han ai ka na

- jää kä ri vän rik ki Hyvö sel le len -
to-on net to muu des sa 1918

- jää kä ri vää pe li Heik ki läl le 1921
- jää kä ri kap tee ni Man ni sel le

1922
- jää kä rievers ti luut nant ti Lid -

strö mil le 1934
- jää kä ri kap tee ni Svin huf vu dil le 

1939 ja
- jää kä ri ken raa linaju ri Hei kin -

hei mol le koe am mun nois sa 1938
Tal vi - ja Jat kosodas sa san ka ri -

vainaji na me neh tyi vät

- jää kä ri ma ju ri Soh lo pkom:na
Kel jos sa 1939

- jää kä ri ma ju ri Tilus pkom:na
Ait to joel la 1939

- jää kä ri ma ju ri Jus si la pkom:na
Kies tin gis sä 1941

- jää kä rievers ti Viik la div -
kom:na Kar ma lam mel la 1941

- jää kä ri luut nant ti Vii ta nen
kpääll:nä Soh janas sa 1941

- jää kä rievers ti Meri kal lio
jrkom:na Raja to ras sa 1942

Soti lasural laan ken raa lin ar von
saa vut ti kol me kou lu jem me jää -
kä riä. Evers te jä heis tä oli kol me,
evers ti luut nant te ja vii si ja ma ju -
rei ta nel jä.

Kor keim man so dan ajan tun -
nus tuk sen Man ner heim-ris tin ri -
ta rin ar von sai kol me jää kä ri-
ämme

- ken raa li luut nant ti Aut ti
- ken raa li ma ju ri Raap pa na ja
- evers ti Viik la 
Pisim mät kin so ti lasurat päät -

tyi vät pää asias sa Jat kosodan jäl -
keen. Pisim pään pal ve li ken raa li -
luut nant ti Aut ti rau han ajan
3.D:n ko men ta ja na vuoteen 1953 
asti.

Lyhy en so ti lasuran jäl keen si vii -
li töi hin siir ty neet vii si jää kä riäm -
me toi mi vat eri teh tä vis sä Puo -
lus tus voi mis sa 4—12 vuo den
ajan. Hei dän ero het ken teh tä vä -
taso aan ku vaa par hai ten hei dän
sil loi nen so ti lasar von sa, joka
vaih te li luut nan tis ta evers ti luut -
nant tiin. Nämä vii si pys tyi vät
hyö dyn tä mään aiem paa si vii li -
kou lu tus taan kun tien ja val ti on
vir ka mie hi nä, teol li suu des sa ja
maa ta loudes sa. Hei dän jou kos ta
am mat ti- tai ar vonimi nä löy -
däm me teol li suus neu vok sen,
kans lis tin, kar tanon omis ta jan,
ar kis ton hoi ta jan ja opettajan.

Kol me edel lä mai ni tuis ta jää kä -
reis tä osal lis tui vie lä Tal visotaan
ja heis tä kak si vie lä Jat kosotaan -
kin.

Sivii liuran va lin neis ta kuu des ta
jää kä ris tä eh kä pä mer kit tä vim -
män uran teki useis sa tek ni sen
alan joh to teh tä vis sä toi mi nut evl, 
DI Palo mä ki. Toi nen mei dän ou -
lu lais ten kan nal ta mer kit tä vä ura
oli luut nant ti E.N. Man ni sel la,
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tuot te li aal la kir jai li jal la ja Oulun
1931—44 ajan po lii si mes ta ril la.
Mui den teh tä vät oli vat toi mit ta -
ja, tul li var ti ja, tul li mies ja säh kö -
mies. Heis tä vain Palo mä ki osal -
lis tui seu raa viin so tiim me pääl -
lys tö teh tä vis sä.

Vapaus so dan jäl keen osa jää kä -
reis täm me osal lis tui myös Viron
va paus so taan ja hei mosotiim me.
Aina kin vii si oli mu ka na näil lä
ret kil lä pääl lik kö- ja ko men ta ja -
teh tä vis sä (Heik ki lä, Man ni nen S 

N, Mart ti nen, Palo mä ki, Svin -
huf vud G) . Heis tä jää kä ri vän rik -
ki Mart ti nen kaa tui komp -
panian pääl lik kö nä Viron ret kel lä 
Marien bur gis sa 1919.

Oulun kou lu jen 
jää kä ri en muis to

Jää kä ri liik keen ta voit tee na oli
tais tel la ve nä läis tä misuhan alai -
sek si jou tu nut isän maam me it se -
näi sek si. Lii ke saa vut ti yh des sä

sa maan pää mää rään pyr ki nei den 
suo ma lais ten kans sa ta voit teen -
sa. Liik keen jä senet pi ti vät kes -
kei si nä toi mi joi na myös huo len
sii tä, et tei saa vu tet tua kansallista
vapautta kansaltamme asein
riistetä.

Oulun kou lu jen jää kä rit oli vat
kun niakas osa tätä lii ket tä ja an -
sait se vat edel leen kun nia pai kan
ko tiseu tum me ja kan sal li ses sa
his to rias sa.   

PERTTI PUONTI
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Tilas tol li sia tau lu koi ta



Ylen Elä vä ar kis to on jul kais sut
liki kol masosan reh to ri, his to -
rian tut ki ja Tau no Kuu si mä en
1960—1970-lu vuil la nau hoit ta -
mas ta mit ta vas ta jää kä ri haas tat -
te lu ko koel mas ta. Kuu si mä en
kult tuu ri te ko ei ole ol lut aiem -
min ylei ses ti tie dos sa ja se tar jo aa
tut ki joil le mit taa mat to man ar -
vok kaan läh de ai neis ton. 

Reh to ri Kuu si mä ki haas tat te li
vuo si na 1967—1978 kaik ki aan
68 jää kä ri liik kee seen kes kei ses ti
vai kut tanut ta hen ki löä. Haas ta -
tel luis ta 57 oli Jää kä ri pa tal joo na
27:ssä Sak sas sa pal vel lei ta jää kä -
rei tä. Kuu si mä ki luo vut ti ko koel -
man vuon na 1979 tut ki mus käyt -
töön Hel sin gin yli opis ton suo -
men kie len lai tok sel le sekä oh jel -
ma käyt töön Yleis ra di oon. Mate -
ri aa lia ei kui ten kaan ole juu ri
käy tet ty kum mas sa kaan tar koi -
tuk ses sa. Samas sa yh teydes sä
Kuu si mä ki siir si ko koel man
omis tus oi keu den Jää kä ri pa tal -
joo na 27:n Perin neyh dis tyk sel le.

Kuu si mä en laa ti maa ai neis toa
voi syys tä luon neh tia kult tuu ri te -
ok si. Itse näi sen Suo men en sim -
mäi set 50 vuot ta oli vat ol leet jää -
kä ri liik keen jul kisuus ku val le

vaih te le vat, pal jos ta oli vai et tu
puo lin ja toi sin. Vuon na 1977
Kuu si mä ki ker toi Ber til Hein -
rich sil le kiin nos tuneen sa jää kä -
reis tä it se kin vas ta sil loin, kun
jou tui heis tä kou lus sa opet ta -
maan. ”20 vuot ta olen tätä nyt
har ras ta nut, 60 jää kä riä haas ta -
tel lut. Oli si pi tä nyt aloit taa aiem -
min. On teh ty se vir he, että kai -
ken lai sia kan san lau lu ja on ke rät -
ty, se kin on hyvä jut tu, mut ta tätä 
asi aa ei ole hoi det tu sil loin kun
oli si pi tä nyt.” 

Asian tun ti ja-apua pro jek tiin sa
Kuu si mä ki pyy si his to ri oit si ja
Mat ti Lauer mal ta ja yh des sä he
laa ti vat run gon, mitä myö täil len
haas tat te lut to teutet tiin. Vaik ka
run gos ta on ol lut eit tä mät tä
apua, nou see on nis tu nei den
haas tat te lui den suu rim mak si se -
lit tä jäk si juu ri Kuu si mä en it sen sä 
per soo na. Innos tuk sen sa ja avoi -
men rea goivuu ten sa an sios ta hän 
on saa nut myös haas ta tel ta van sa
pu hu maan va paas ti. 

Ylen Elä väs sä ar kis tos sa jul kais -
tuis sa 15 haas tat te lus sa ää nen sä
saa vat kuu lu viin jää kä rit Wal ter
Horn, Per Zil liacus, Otto von

Bons dorff, Ber til ja Olof Hein -
richs, Yrjö Kön ni, Lau ri Lep pä -
nen, Vih to ri Nuot ti mä ki, Karl
Len nart Oesch, Yrjö Pas si, Yrjö
Per nu, Eino Polón, Artur Rein -
hold Saar maa, sai raan hoi ta jat
Ruth Munck ja Saa ra Ram pa -
nen sekä jää kä ri liik keen al ku vai -
hei siin ak tii vi ses ti osal lis tu nut
pro fes so ri Eric Antho ni. 

Elä vän ar kis ton ar tik ke lin ta -
voit tee na on osoit taa, mi ten eri -
lai sis ta taus tois ta jää kä rit tu li vat,
mil lai set sei kat hei dän muis tois -
saan ko ros tui vat ja mi ten he itse
ar vi oi vat jää kä ri liik keen mer ki -
tys tä. Vali tut haas tat te lut on jul -
kais tu ko ko naisuu des saan ja ne
ovat la dat ta vis sa mp3-muo dos sa. 
Artik ke li löy tyy osoit tees ta
yle.fi/ela vaar kis to ha kusanal la
”jää kä ri haas tat te lut”.

Koko ai neis ton ko ko nais kes to
on noin 80 tun tia ja sen tut ki -
mus käyt tö ta pah tuu Koti mais ten 
kiel ten tut ki mus kes kuk ses sa
Kotuk ses sa.

PETRA HIMBERG
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Har vinai sia jää kä ri haas tat te lu ja jul ki 
Ylen Elä väs sä ar kis tos sa

Perin neyh dis tys on saa nut ar -
vok kaan lah joi tuk sen.  Aktii vi -
nen jä senem me Mat ti Mäen pää
on lah joit ta nut pe rin neyh dis tyk -
sel le  Antti Favénin vuon na
1923 jul kais tun ko koel man vä ri -
pai no ku via ni mel tä Vapaus so -
dan mie hiä.  

Kuvat ovat tai de maa la ri Antti
Favénin vuo si na 1918—23 te ke -
mis tä 16 muo to ku vas ta, jois ta 12 
on jää kä riä. Kokoel mas sa on ku -
vat mm. Man ner hei mis ta sekä
seu raa vis ta jää kä reis tä: Wol de -
mar Häg glund, Aar ne Sih vo,

Oskar Nor dens wan, Rosen -
holm ( jää kä ri ai ka na Grahn),
Kaar lo Vil ja nen, Ber til Pet re -
lius. Vil jo A. Laak so, Kal le
Keko ni, Ilma ri Relan der,
Johan nes Vil la mo sekä Gab riel
von Bons dorff.

Vaa san osas to huo leh tii ku vi en
ke hys tyk ses tä. Kokoel ma luo vu -
te taan Kor tes jär ven Jää kä ri -
museol le 12. huh ti kuu ta pi det tä -
vän jää kä riseminaa rin yh teydes -
sä. Museo tekee kokoelmasta
näyttelyn. Aar ne Sih vo

Arvo kas lah joi tus pe rin neyh dis tyk sel le: 12 jää kä rin muo to ku vat



Minun ura ni so ti lasasia -
mie hek si Suo meen juon -
taa juu ren sa vuo teen

1968. Sil loin en sim mäise nä päi -
vä nä päi vä ko dis sa Piek sä mä el lä
löi eräs poi ka mi nua tii lis ki vel lä
pää hän, kun en suo mea tai ta mat -
to ma na osan nut vas ta ta hä nen
ky sy myk seen sä.                   

Olin hiu kan ne li vuo tis päivä ni
jäl keen tul lut Suo meen ym mär -
tä mät tä sa naa kaan maan kiel tä, ja 
har mik se ni mi nun oli huo mat ta -
va, että suo ma lai nen äi ti ni oli ul -
ko maa lai nen. Hän ja sak sa lai nen
isä ni oli vat tul leet Sveit sis sä suo -
ri tet tu jen lää kä rinopin to jen jäl -
keen töi hin Piek sä mä en sai raa -
laan. Minun oli pää tet tä vä, ha lu -
an ko op pia suo mea vai jää dä näl -
käi sek si ja ja noi sek si, kun en
osan nut il mais ta toi vei ta ni hoi ta -
ja tä dil le. Valit sin suo men kie len
opet te le mi sen. Palasim me pian
Sak saan. Kodis sam me ei pu hut tu 
sa naa kaan suo mea. Mut ta Hel -
sin gis sä asu va iso äi ti ni ti la si suo -
men kie len tai to ni yl lä pi tä mi sek si 
vuo si en ajan mi nul le Aku
Ankkaa.

1983 mat kus ti koko abi tu rient -
ti luok ka ni Bon niin Naton euro-
oh jus ten han kin taa vas tus ta vaan
mie lenosoi tuk seen. Minä jäin
ko tiin. Kuu luin sii hen noin kym -
menek seen ikä luo kas ta ni, joka ei
kiel täy ty nyt ”oman tun non syis tä” 
aseis ta. Ran gais tuk se na ku va ni
jä tet tiin pois abi tu rient ti leh des -
täm me.

Kun kut sun nois sa ky syt tiin toi -
vo mus ta pal ve lus teh tä väs tä, il -
moi tin ha lu ava ni tais te lu jouk -
koi hin. Sel lai seen pyyn töön
suos tut tiin hel pos ti. Niin pä 7. lo -
ka kuu ta 1983 aloi tin pe rus kou lu -
tuk se ni Pans sa ri krenatöö ri pa tal -
joo na 183:ssa. Sain pans sa ri vau -
nun ajo kor tin ja lo pul ta ajoin
Pans sa ri krenatöö ri pa tal joo na
194:n kra naa tin hei tin komp pani -
an pääl li kön pans sa ri vau nua.

Mei dän suo ma lai set Tam pel -
la-kra naa tin heit ti mem me tu li vat 
Israe lis ta, kos ka Suo men ja Sak -
san vä li nen ase kaup pa ei tuol loin
ol lut mah dol lis ta Parii sin rau -
han so pi muk sen sää dös ten takia.

Halu sin re ser viup see rik si. Mut -
ta Sak sas sa se ta pah tuu ai van eri

ta val la kuin Suo mes sa. Reser -
viup see rik si voi tul la kah ta eri
tie tä. Ensim mäi nen mah dol li -
suus oli 15 kuu kaut ta kes tä vä ta -
val li nen va rus mies pal ve lus. Sii tä
mak set ta va kor vaus oli huo no,
noin 250 DM kuu kau des sa.
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JP27:n pe rin neyh dis tyk sen 
yh teysup see rin Mark Aret zin tie 
Piek sä mä en päi vä ko dis ta Sak san suur lä he tys töön

Evers ti luut nant ti Mark Aretz pa raa ti pu vus sa. Kun niamerk kinauhas sa on mm.
RUL:n ho pei nen an siomi ta li, Soti lasan siomi ta li, Sini nen ris ti sekä Maan puolus -
tus mi ta li sol jel la. Sak sa lai sen so ti lasasia mie hen tun nus merk ki on oi keal la
puo lel la kan net ta va pu nos. Sen käyt tö on Sak sas sa pal jon har vi nai sem paa kuin 
Suo mes sa, mis sä kaik ki yleis esi kun taup see rit käyt tä vät sitä. Sak sas sa sitä
kan ta vat lip pu-up see rei den li säk si vain puo lus tusasia mie het.
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Toi nen mah dol li suus oli va rus -
mies pal ve luk sen si jas ta al le kir -
joit taa kah den vuo den mit tai nen
am mat tisoti las so pi mus. Kor vaus
oli pal jon pa rem pi, noin 1500
DM. Tämä muo to si säl si ta val li -
sen va rus mies kou lu tuk sen li säk si 
kaik ki re ser viup see ri kou lu tuk -
set. Vuo den ku lut tua mie het
ylen net tiin Fah nen jun ke reik si
(eli up see ri ko ke las-ali up see rik si) 
myö hem min Fähn richik si (eli
up see ri ko ke las-vää pe lik si) ja
käy tet tiin kou lut ta ji na. Toi se na
vuo te na tuli ”au to maat ti nen”
ylen nys  luut nan tik si.  Kah den
vuo den jäl keen mie het ir tisanot -
tiin ar mei jas ta.

Ensim mäi nen vaih toeh to tar -
koit ti 15 kuu kaut ta, toi nen vaih -
toeh to  24 kuu kaut ta ak tii vi pal -
ve luk ses sa. Minä pal ve lin vain 12 
kuu kaut ta, kos ka pää sin ai kai -
sem min vas tuu va pau den tur vin
opis ke le maan ark ki teh tuu ria.

Halu sin pääs tä aloit ta maan no -
peas ti  ark ki teh tiopin to ni ja ly -
hen tää pal ve luk se ni 12 kuu kau -
teen. Oli ole mas sa van ha, vie lä
voi mas sa ol lut sään nös 1950-lu -
vul ta, jon ka puit teis sa oli mah -
dol lis ta tul la re ser viup see rik si
va rus mies pal ve luk sen yh teydes -
sä. Se on nis tui, vaik ka komp -
panian pääl lik kö ni ih met te li,
mik si joku ha lu aa va paa eh toi ses -
ti ja il man kor vaus ta ”isän maal li -

sis ta” syis tä
tul la re ser -
viup see rik si.

Minut kou -
lu tet tiin lu kui -
sis sa har joi -
tuk sis sa kra -
naa tin heit ti -
men tu len joh -
toup see rik si ja 
jouk ku een -
joh ta jak si.
1992 mi nus ta
tuli kap tee ni ja 
ras kaan, kra -
naa tin heit ti -
min, pans sa ri -
tor jun ta oh -
juk sin ja kent -
tä ty kein vah -

vis te tun jää kä ri komp pani an
pääl lik kö.

Esi kun taup see ri kurs sil la Jal ka -
vä ki kou lus sa Ham mel bur gis sa
ta pa sin suo ma lai sen evers ti luut -
nan tin, joka oli or ga ni soi mas sa
Bun des weh rin YK-rau han tur -
vaa ja kou lu tus ta. Hän ke hot ti mi -
nua ha keu tu maan sak sa lais-suo -
ma lai seen yh teysup see ri jär jes tel -
mään. Van ha di visi oonan ko -
men ta ja ni neu voi mi nua lo mal la
ot ta maan yh teyt tä Sak san Hel -

sin gin-so ti lasasia mie heen ja ky -
sy mään hä nel tä neu voa.

Pää sy asia mie hek si
suo men an sios ta

Hänen mu kaan sa voi sin pyr kiä
so ti lasasiamies reser viin (jos ta
hä nen ke sä lo masijaisen sa tuli).
Minul la ei kui ten kaan oli si mah -
dol li suuk sia, el len oli si ken raa lin
poi ka tai omai si poik keuk sel li sen 
hy viä suh tei ta. Ja sik si toi sek si,
vaik ka sai sin kin pai kan, en pys -
tyi si sitä am ma til li ses ti hoi ta -
maan. Jää hy väi sik si ky syin, kan -
nat tai si ko mi nun ot taa yh teyt tä
jää kä ri liik kee seen. Hänen mie -
les tään ei, sil lä ei sellaista enää ole 
olemassa.

Lähe tin kui ten kin ha ke muk sen
so ti lasasiamies reser viin.  Kah den 
vii kon ku lut tua sain myön tei sen
vas tauk sen. Reser vis sä kai vat tiin
ki peäs ti har vinais ten kiel ten tai -
ta jia. Soti lasasiamies teh tä vi en
hoi ta jat ovat vä hin tään evers ti -
luut nant te ja.

Vuon na 2000 olin omas ta pyyn -
nös tä ni  CIOR:n re ser viup see ri -
kon fe rens sis sa ruot sa lais ten,
turk ki lais ten, vi ro lais ten ja en nen 
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Mark kät te lee Asko Kil pis tä jää kä ri liik keen 100-vuo si juh -
las sa.

Bos nias sa so ti lasasia mie hel lä riit ti töi tä Bos ni an so dan mii nan -
raivauk sen ra hoi tuk ses sa.



kaik kea suo ma lais ten yh teysup -
see ri. Tutus tuin kah teen suo ma -
lai sen re ser vin ma ju riin, RUL:n
pu heen joh ta jiin Antti Ahlströ -
miin ja Pek ka Seliniin sekä lää -
kin tä ma ju ri Yrjö Kvarn ber giin.
Kävin seu raa va na vuon na hä nen
luo naan ja hän näyt ti mi nul le
Paro le-leh den. Luin leh des tä
Sak san jal ka vä ki lii tos ta. Soi tin
sen Suo men-yh teysup see ril le,
evers ti evp. Krügerille. Hän sa -
noi, että voi sin tul la hä nen kans -
saan Hohen lock stedtiin hel mi -
kuus sa 2002.

Olin suo rit ta nut jo 2001 en sim -
mäi sen nel jäs tä kurs sis ta, jot ka
piti suo rit taa pääs täk seen ul ko -
maan pal ve luun so ti lasasiamies -
teh tä viin. Minut ase tet tiin ryh -
män ”Nato- ja eu roneut raa lit
maat” käyt töön.

Olin tu tus tu nut Ber lii nin ko -
kouk ses sa myös Viron re ser viup -
see ri lii ton pu heen joh ta jaan, kap -
tee ni Lau ri Ein reen. Hän kut sui
mi nut Pär nuun voi ton päi vän pa -
raa tiin, mis sä ta pa sin Sak san uu -
den so ti lasasia mie hen. Hän ha lu -
si mi nut lo masijaisek seen, vaik ka 
olin kin vain ma ju ri. Niin olin
mu ka na toi min nas sa. 

Lyhy el lä va roi tusajal la 
 JP27:n yh teysup see rik si

Kak si päi vää en nen Fin nen ta gia
2002 evers ti Krüger soit ti mi nul -
le. Hän ei voi nut ter veydel li sis tä
syis tä läh teä Hohen lock stedtiin
ja mi nun tu li si edus taa yk sin
Bun des weh ria. Puhees sa ni mi -
nun pi täi si sa noa jo tain mai dem -
me vä li sis tä hy vis tä suh teis ta.
Het ki nen, mis sä pu hees sa? Sen
kir joi tin lo pul ta keit ti ön pöy däl lä 
seu raa va na yönä il man aa vis tus -
ta kaan, mikä mi nua odot ti. Sen
jäl keen olen ol lut mu ka na Fin -
nen ta gis sa 13 ker taa.

Ensim mäise nä vii des tä so ti -
lasasiamies kesäs tä ni Suo mes sa
löy sin hyl lys tä ni mm. pak sun pö -
lyt ty neen ma pin, jon ka pääl lä liki 
Jäger wä gung, jää kä ri lii ke.

Teh tä vä ni lä he tys tös sä Kro -
giuk sen ka dul la oli vat hy vin mo -

ninai sia. Vuo si en ku lues sa olen
hoi ta nut Leo pard 2 -pans sa ri -
vaunukaupan, kään tä nyt elo ku -
van Ihan ta lan ihme teks tit sak -
sak si. hoi ta nut kun niamerk ki en
ha ke muk sia ja myön tä mi siä, hoi -
ta nut sak sa lais ten ken raa li en vie -
rai lu ja sekä ke hit tä nyt re ser vi -
läis ten yh teis työ tä ja vie nyt
eteen päin dip lo maat ti tasol la jää -
kä ri pe rin neasioi ta. 2003 tu lin
tun te maan pää esikun nas sa sil loi -
sen evers ti luut nant ti Pert ti Laa ti -
kai sen. Minun piti va kuut taa hä -
net sii tä, että yleis esi kun taup see -
ri kurs sil la ole val le sak sa lai sel le
op pi laal le  voi an taa ra joit ta mat -
to man pää syn op pi ma te ri aa lei -
hin. Sitä ol tiin ra joit ta mas sa, kun
kurs sil le oli tu los sa op pi las kom -
mu nis ti-Kii nas ta.

Soti lasasia mie he nä
mo nes sa mas sa

Bun des weh ril la ei ole Tal lin nas -
sa omaa so ti lasasiamies tä, vaan
Viro on Suo men asia mie hen ”jal -
ka maan” ase mas sa. Jou duin lo -
masijaise na hoi ta maan myös sitä

teh tä vää. Sain sii nä yh teydes sä
2002—2003 hoi taa Viron
Nato-jä senyy teen liit ty viä asi oi ta
sa moin kuin Virol la toi mi tet ta vi -
en va rus tei den han kin taa.

Vuon na 2006 olin Tash ken tis sa  
Sak san Uzbe kis ta nin- ja Tad zi -
kis ta nin-so ti lasasia mie he nä ja
hoi din mm. Sak san Afga nis tanis -
sa ol lei den jouk ko jen maa lii ken -
ne kysymyk siä. 2010 Thai maan-,
Viet na min- ja Sin ga po ren-so ti -
lasasia mie he nä päi vit täise nä teh -
tä vä ni oli hank kia tie to ja pu na -
pai ta mel la kois ta voi dak se ni saa -
da ai kaan  so ti laal li ses ti rea lis ti -
sen ti lan ne ku van. 2011 jou duin
seu raa man Bang ko kin lä he tys -
tös tä kä sin Thai maan ja Kam put -
se an vä lis tä ”Temp pe lisotaa”.
Nii ni kään val mis te lin sak sa lais -
ten su kel lus ve nei den myyn tiä
Thai maa han.

Puo lus tus mi nis te ri ön kan sain -
vä li ses sä osas tos sa 2013 hoi din
yh teyk siä kah teen tois ta Euroo -
pas sa, mm. Suo mes sa toi mi vaan
so ti lasasia mie heen.

2014 Sak san Bos ni an- ja Koso -
von-so ti lasasia mie he nä Sara je -
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Soti lasasiamies tut kii al ku pe räis tä jää kä ri lip pua so ta museos sa.



vos sa  teh tä vä ni oli mm. Bos ni an
so dan ai kais ten mii noi tus ten rai -
vaa mi seen osoi tet tu jen sak sa lais -
ten avus tus ra ho jen pe ril le saat ta -
mi nen. Vai kea teh tä vä oli myös
seu ra ta Koso von tur val li suus pal -
ve lun muut tu mis ta ta vanomai -
sik si puo lus tus voi mik si.

Kesäl lä 2015 hoi dan so ti lasasia -
mie hen si jai sen teh tä vää Oslos sa.

Reser vi läis-so ti lasasia mie hen
toi min nan suu rin on gel ma on
koh de maan asi oi den seu ran ta.
Vaki tui nen so ti lasasiamies voi
seu ra ta vuo sia koh de maan sa ta -
pah tu mia ja sol mia yh teyk siä.
Toi sin on re ser vi läi sen, joka toi -
mii maas sa vain muu ta mia viik -
ko ja. Toi saal ta pit kä ai kai nen re -
ser vi läi nen so ti lasasiamies voi
ke rä tä ko ke mus ta mo nes ta maas -
ta, kun var si nai nen so ti -
lasasiamies pal ve lee vain yh des sä
maas sa kol men vuo den ajan.

Minun yli vuo si kym me nen
Hel sin gis sä jat ku nut toi min ta ni
on kä sit tä nyt mo ni puo li sia so ti -
laal li sia teh tä viä, ku ten pe rin ne-

ja re ser vi läisyh teis työ tä, sak sa -
lais ten ken raa li en vie rai lu jen jär -
jes tä mis tä, Jal ka vä ki kou lun yh -
teys mie he nä toi mi mis ta sekä uu -
si en so ti lasasiamies ten teh tä vi en
vas taan oton hel pot ta mis ta. 

Suo men kie len tai to ei oli si vält -
tä mä tön eng lan tia osaa vi en suo -
ma lais ten kes kuu des sa. Mut ta
suo ma lai set kat so vat Sak san suh -
teen sekä men nei syy teen että ny -
kyi syy teen. Lisäk si tun tuu sil tä,
että suo ma lai set ar vos ta vat ko -
vas ti sitä, että Sak san so ti -
lasasiamies pu huu hei dän maas -
saan suo mea.

Soti lasasia mie he nä toi mi mi nen 
on var mas ti yksi par hai ta teh tä -
viä, mitä Bun des wehr tar jo aa re -
ser vi läi sel le. Se kui ten kin edel lyt -
tää suur ta val miut ta, so ti las po -
liit tis ten asi oi den hal lin taa, ky -
kyä mu kau tua eri lais ten mai den
so ti laal li siin ske naa ri oi hin. Ja
kaik ki il man etu kä teis tä val mis -
tau tu mis ai kaa. Mut ta se on myös
hy vin pal kit se vaa.

Puo lus tusasiamies on ase ma -
maas saan Bun des weh rin kor kein 
edus ta ja ja yk sin vas tuus sa teh tä -
vis tään. Suur lä he tys tös sä hän on
pro to kol las sa nu me ro kol me. 
Ellei ole ni met tyä suur lä het ti lään
va ra mies tä, on hän nu me ro kak -
si. Jos suur lä het ti läs ei ole ol lut
pai kal la, olen useas ti jou tu nut
edus ta maan liit to tasaval taa ase -
vel vol lise na ark ki teh ti na. 

MARK ARETZ

Sak sa lai sen so ti lasasia mie hen
tun nus merk ki on oi keal la puo lel -
la kan net ta va pu nos. Sen käyt tö
on Sak sas sa pal jon har vi nai sem -
paa kuin Suo mes sa, mis sä kaik ki
yleis esi kun taup see rit käyt tä vät
sitä. Sak sas sa sitä kan ta vat lip -
pu-up see rei den li säk si vain puo -
lus tusasia mie het.

Kään nös Juk ka Knuuti
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Soti lasasiamies Mark Aretz ojen taa
ali ker sant ti Juha Kää ri äi sel le Bun des -
weh rin kun niami ta lin.



Niin kuin ve si pisaras ta voi
hei jas tua koko maa il ma,
voi kan sal lis san ka ris ta

hei jas tua hä nen kan san sa ja sen
koh ta lo. Sekä mar salk ka Man -
ner hei mil la että ken raa li Lai -
doneril la oli täy tet tä vä nään täy -
sin ai nut laa tui nen osa val ti oi den -
sa syn nys sä ja val ti oi na py sy mi -
ses sä.

Ikäe ros taan joh tuen mar salk ka
Man ner hei min ja ken raa li Lai -
donerin tiet kuu lui suu teen oli vat
ko vin eri lai set. Carl Gus taf Emil
Man ner heim syn tyi vuon na
1867, Johan Lai doner vuon na
1884. Vuon na 1917 Man ner heim 
oli siis jo 50 -vuo tias, Lai doner
vas ta 33-vuo tias. Tule va Suo men
mar salk ka oli sii hen saak ka ol lut
kol me vuo si kym men tä Venä jän
kei sa rin pal ve luk ses sa ja van no -
nut täl le us kol li suu den va lan. Yli -
myk se nä Man ner heim ar vos ti
sitä.

Johan Lai doner tuli ta val li sen
ta lon po jan per hees tä. Hän läh ti
ar mei jan op piin ta loudel li sis ta
syis tä – tuo ta kou lu tus ta tar jot -
tiin il mai sek si. Nuo ri Johan oli
unel moi nut lä hin nä maan vil je li -
jän, eri tyi ses ti puu tar hu rin am -
ma tis ta. Kos ka ra haa ei kui ten -
kaan ol lut, läh ti hän so ta kou -
luun. Liet tu as sa Johan ra kas tui
nuo reen nei toon, puo la lai sen aa -
te lis su vun Maria Krus zews kaan. 
Myö hem min Lai doner jat koi
opin to jaan so ta kou lus sa Pie ta ris -
sa.

Man ner heim sai up see ri kou lu -
tuk sen sa Pie ta ris sa Niko lain rat -
su vä ki kou lus sa. Myös Man ner -
heim avi oi tui ul ko mail la 1892
ken raa li Ara po vin tyt tä ren
Anas tasi an kans sa. Kysees sä oli
jär jes tet ty avio liit to. Kos ka vai -
mo oli hy vin ri kas, sai Man ner -
heim mak set tua vel kan sa pois.
Lai doner taas ra kas ti Mari aan sa
alus ta lop puun saak ka. Tun ne oli
syvä ja mo lem min puo li nen. Kun

19.7.1940 NKVD tuli Viron nuk -
ke hal li tuk sen si sä mi nis te rin
kans sa Viim sin ko tiin pi dät tä -
mään ken raa lin, vaa ti Maria, että
hä net kin ote taan mu kaan. Vai -
mo sai tah ton sa läpi ja myös hä -
net vie tiin Venä jäl le.

Suo mi oli jo au tonomi nen
Viro ha lu si sa maa 

Vuo si 1917 oli Euroo pan his to -
rias sa mul lis ta va. Kaik ki muut -
tui, Venä jä mu re ni. Sen pää kau -
pun gis sa val taan tuli Kerens kin

val lan ku mouk sel li nen kan san-
hal li tus. 

Maa lis kuus sa 1917 osoit ti Nevs -
ki pros pek til la sini-mus ta-val -
koi sin li puin miel tään 40 000 vi -
ro lais ta. Se oli vä li ai kai sel le kan -
san hal li tuk sel le täy si yl lä tys – ku -
kaan ei ol lut tien nyt, että maan
pää kau pun gis sa oli tuol lai nen
mää rä vi ro lai sia. Kau pun gin ylei -
sen se kasor ron kes kel lä huo -
miota he rät ti eri tyi ses ti se, kuin -
ka ku rinalai nen kul kue oli.  Jou -
kos sa oli pal jon rin ta mal ta pa lan -
nei ta, ko ti maa han sa siir ty viä vi -
ro lais so ti lai ta. 
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Mar salk ka Man ner heim ja ken raa li Lai doner
Kah den so ti laan ja kan san eri lai set koh ta lot

Ken raa li Johan Lai doner



Viro lai set vaa ti vat maal leen au -
tonomi aa, ku ten Suo mes sa oli
tuo hon saak ka ol lut jo vuo si sa -
dan ajan. Virol le au tonomia oli
täy sin uusi asia, mut ta his to ria
harp poi tuol loin seit se män pe -
nin kul man as ke lein.  Kerens kin
hal li tus ei us kal ta nut eikä voi nut
kiel täy tyä
vi ro lais ten
vaa ti muk -
ses ta. Viro -
lais ten
asuin alue,
joka en nen
ja kau tui
kah tia
Viron maak -
si ja yh des sä
lat via lais ten
kans sa Lii -
vin maak si,
lii tet tiin nyt
yh dek si
Viron maan
ku ver ne -
men tik si,
jon ka pää -
kau pun gik si 
tuli
Tallinna.

Kom mu-  
nis ti nen
Venä jä an toi 
pian Sak san

kei sa ril le te kosyyn lä het tää jouk -
ko jaan itään ja poh joi seen, myös
Viroon. Venä jän ar mei ja oli lyö ty 
ja pe rään tyi no peas ti, hei dän mu -
ka naan pa kenivat vi ro lai set kom -
mu nis tit. Sak sa ja sak sa lai set ei -
vät kui ten kaan ol leet Viros sa kai -
vat tu ja. Sik si pä Viro ju lis tet tiin

23.2.1918 it se näi sek si Pär nun
Endla-teat te rin par vek keel ta en -
nen Sak san jouk ko jen saa pu mis -
ta. Päi vää myö hem min näin teh -
tiin myös Tal lin nas sa. Ber liinis sä
ei tie ten kään tun nus tet tu uut ta
val tiota, vaan Viron alu eel le kaa -
vail tiin sak sa lais ta hert tu akun -
taa. Viro lai sil ta jouk ko-osas toil ta 
ke rät tiin pian aseet pois ja mie het 
lä he tet tiin ko teihin sa.

Suo mes sa oli vat asen teet toi set.
Maan ete lä osas sa oli val lan kaa -
pan nut pu nai nen hal li tus, joka
tuki pu nais ta Venä jää ja
bolševistista Venä jän ar mei jaa.
Kei sa ril li ses sa Sak sas sa ja sen ar -
mei jas sa näki Suo men eliit ti ter -
ve tul leen vas ta pai non pu nai sel le
ter ro ril le. Man ner heim oli to sin
aloit ta nut Vaa sas sa ris ti ret ken
va paan Suo men ni mis sä. Hän us -
koi ja piti pa rem pa na pär jä tä il -
man sak sa lais ten apua. Man ner -
heim han oli kol me vuot ta so ti nut 
Sak saa vas taan ja sik si maa ei he -
rät tä nyt hä nes sä läm pi miä tun -
tei ta.

Suo men va paa eh toi sia
läh ti vi ro lais ta avuk si

Punai nen Venä jä ei kui ten kaan
jät tä nyt käyt tä mät tä mah dol li -
suut ta val loit taa ta kai sin me net -
tä mi ään alu ei ta. Syk syl lä 1918 al -
koi Viron va paus so ta. Onnek si
Suo men va paus so ta oli päät ty nyt 
ja poh joi nen hei mo kan sa pys tyi
aut ta maan Viroa heti so dan alet -
tua niin lai no jen kuin va paa eh -
tois ten kin muo dos sa. Suo ma -
lais ten va paa eh tois ten saa pu mi -
sel la Tal lin naan vuo den 1918 vii -
mei sinä päi vi nä oli suu ri mo raa -
li nen vaikutus, ja se auttoi pa -
lautta maan virolaisten uskon
itseensä.

Vapaus so dan alus sa oli vat
Viron jou kot huo nos ti joh det tu -
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Viro lai sil la il man ul ko puo li sen avun toi voa ei ol lut mah dol li suuk sia vas tus taa
Neu vos to lii ton tu ki koh ta vaa ti muk sia. Neu vos to jou kot saa pu vat.

Man ner heim sai Aimo Tuki ai sen
veis tä män rat sas ta ja pat saan Man -
ner hei min tien var teen. Pat sas pal jas -
tet tiin 4. ke sä kuu ta 1960 93 vuot ta
mar sal kan syn ty män jäl keen.



ja, mut ta pian pa la si Venä jäl tä
evers ti luut nant ti Johan Lai doner, 
joka oli ol lut apu lais tiedus te lu -
pääl lik kö. Huo li mat ta suh teel li -
sen ma ta las ta so ti lasar vos ta oli
Lai doneril la hyvä ko ko nais nä ke -
mys rin ta mas ta ja ym mär rys tä
jouk ko jen stra te gi ses ta joh ta mi -
ses ta. Niin pä Lai doner ni mi tet -
tiin yli pääl li kök si. Kun vi hol lis -
jou kot oli ajet tu pois Viros ta,
ylen net tiin hä net ken raa li ma ju -
rik si.

On mie len kiin tois ta ver tail la
pit käl lä ai ka janal la Man ner hei -
mia ja Lai doneria. Ensin mai nit -
tu oli val lan ku mouk sen puh je tes -
sa ken raa li luut nant ti, toi nen vain 
evers ti luut nant ti. Kysees sä ei ole
niin kään van hem man ja nuo -
rem man vel jen suh de, vaan pa -
rem min kin isän ja po jan suh de.
Täs tä huo li mat ta mo lem mis ta
tuli hy vin pian mai den sa san ka -
rei ta – le gen daa ri sia yli pääl li köi -
tä.

Para dok saa lis ta on, että kun
Man ner heim ja Lai doner oli vat

suo sion sa hui pul la hei dän joh -
det tua maan sa voit toon, Tar ton
rau han so pi muk sen jäl keen 1920
ei hei tä enää tar vit tu kaan. Tosin
Viros sa oli yksi poik keus, ka pi na
1.12.1924, jos sa Komin tern Mos -
ko vas sa ve te li na ruis ta. Vaik ka
tuo ve ri nen yri tys epä on nis tui -
kin, toi mi se he rä tys kel lo na nuo -

rel le ta sa val lal le. Lai doner kut -
sut tiin taas jok si kin ai kaa yli pääl -
li kök si ja suo je lus kun ta he rä tet -
tiin henkiin.

Suo mes sa Lapu an lii ke 
— Viros sa vap sit

Vuon na 1929 Ame ri kas sa al ka -
nut ta lous krii si tuli Poh -
jois-Euroop paan pie nel lä vii veel -
lä. Se ai he ut ti Suo mes sa Lapu an
liik keen ja Viros sa vap si en eli va -
paus so tu rei den syn nyn. Molem -
mis sa ta pauk sis sa ky sees sä oli
ruo hon juu ri tasol ta nous sut po -
pu lis ti nen lii ke, joka ajoi vank kaa 
kan sal lis ta lin jaa, mut ta oli kau -
ka na Ita li an fa sis mis ta tai Sak san
nat sis mis ta. Mie len kiin tois ta on,
että Man ner heim tun si sym pa ti -
aa Lapu an pyr ki myk siä kohtaan,
kun taas Laidonerin ja vapsien
tiet erkaantuivat.

Val tion pää mies Kons tan tin
Päts ja ken raa li Lai doner käyt ti -
vät hy väk seen vap si en aloit tees ta
kan san ää nes tyk sel lä hy väk syt tyä, 
uut ta, au to ri taa ris ta pe rus tus la -
kia ja ot ti vat sen var jol la
12.3.1934 val lan it sel leen. Näin
jäl ki kä teen täy tyy to de ta: Viron
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doneris ta on he rät tä nyt ris ti rii tai sia
reak ti oi ta.

Lai donerin rat sas ta ja pat sas pal jas -
tet tiin Vil jan dis sa ke säl lä 2012.



kan sa oli tuol loin vä sy nyt Toom -
pe an leh män kaup poi hin ja piti
muu tos ta hy vä nä. Iha naa Pät sin
ai kaa muis tel laan vie lä kin. Kos ka 
val ti on ta loudel li nen ti lan ne pa -
ra ni ko his ten, oli tyy ty väi syy teen
ai het ta. Ken raa li Lai doneris ta
tuli taas yli pääl lik kö.

Viron ja Suo men tuo miokel lot
soi vat 23.8.1939, kun Mos ko van
Krem lis sä sol mit tiin koh ta lo kas
Molo tov-Rib bent rop-so pi mus.
Seu raa va na aa mu na Tal lin nas sa
il mes ty nyt Päe va leht ju lis ti etu si -
vul laan suu rin kir jai min: ”Nämä
kak si mies tä ovat nyt ys tä viä!”
Otsi kon alla oli Hit le rin ja Sta li -
nin ku vat. Tuol loin ei osat tu vie lä 
koko edes sä ole vaa kau heut ta ku -
vi tel la kaan. Pian kävi ilmi kah -
den naa pu ri maan eri lai set koh ta -
lot: Suo mi jäi eloon, Viro koki va -
le kuole man, jos ta he rä si vas ta
kak si su ku pol vea myö hem min
henkiin.

Viros sa on laa jal ti le vin nyt
myyt ti, että Suo men kan sa tie toi -
ses ti va lit si suu ren Venä jän kar -
hun vas tus ta mi sen, kun taas
Viros sa pie ni jouk ko po liit ti sia
päät tä jiä teki pää tök sen alis tua ja
mää rä tä kan san ka do tuk seen.
Todel li suus on kui ten kin toi nen.
Suo men po liit ti nen joh to yrit ti
ve nyt tää neu vot te lui ta Mos ko -
van kans sa niin kau an kuin mah -
dol lis ta. Luul tiin, et tei Sta lin
hyök kää ja puo lu ee ton Suo mi jää
Ruot sin ta voin so dan ul ko puo lel -
le. Kun 30.11.1939 Hel sin kiä
pom mi tet tiin, ym mär ret tiin, että
Sta li nin kär si väl li syys oli lop pu -
nut ja Suo men piti tais tel la.

Pie nem mäl lä Virol la ei ol lut pe -
li va raa kau pan käyn tiin Krem lin
kans sa. Ei ol lut epäi lys tä kään, et -
tei kö Sta lin oli si ol lut val mis so -
taan. Virol la oli tuol loin vain
yksi, epä röi vä liit to lai nen, Lat via.
Suo mes ta oli hy vis sä ajoin an net -
tu ym mär tää, että täl lä ker taa ei
ole mah dol lis ta aut taa hei mo -
kan saa. Vaik ka su ku pol vea ai kai -
sem min voi tiin vie lä unek sia
brit tien avus ta, ei eng lan ti lai sil la
ol lut enää mi tään asi aa Itä me rel -
le. Oli si ko Viron to del la kin tuol -
lai ses sa ti lan tees sa pi tä nyt kiel -

täy tyä tu ki koh tasopi muk ses ta ja
voit taak seen ai kaa käy dä ypöyk -
sin so taan puna-ar mei jaa vas -
taan? Tal lin nas sa tie det tiin myös
hy vin, että Hit le rin hyök käys Sta -
li nia vas taan on vain ajan
kysymys.

Tuki koh dil le ei
ol lut vaih toeh toa

Tuki koh tasopi muk sen vää jää -
mät tö myy den myön si myös Jaan 
Tõnisson, joka muu ten ei ol lut
kos kaan sa maa miel tä Kons tan -
tin Pät sin kans sa. Tuon myön si
koko Viron po liit ti nen op po si tio. 
Mie len kiin tois ta on, että nii tä
hen ki löi tä, jot ka ky sei siä koh ta -
lok kai ta pää tök siä te ki vät, oli
Suo mes sa vä hem män kuin
Viros sa. Suo men hal li tus ei kon -
sul toi nut lä hes kään joka asi as sa
eduskuntaa, vaan nojasi kaiken
valtuuttavaan mandaattiin.

Mar salk ka Man ner hei mil la ja
ken raa li Lai doneril la on eräs suu -
ri ero: sii nä mis sä Lai doner on
vain yh den so dan, va paus so dan
san ka ri, on Man ner heim va -
paus-, tal vi- ja jat kosotien san ka -
ri. Neu vos to lii ton räi keäs ti ri kot -
tua tu ki koh tasopi mus ta ja mie hi -

tet tyä Viron ke säl lä
1940, kyy dit tiin ken -
raa li Lai doner ko to aan 
Venä jäl le. Hänen koh -
ta lo naan oli kuol la
Venä jäl lä Vla di mi rin
van ki las sa 13.3.1953 –
kah dek san päi vää Sta -
li nin jäl keen. Ken raa li
hau dat tiin yh teis -
hautaan, joka on yhä
edel leen löy tä mät tä.

Man ner heim va lit -
tiin jat kosodan jäl keen 
Suo men ta sa val lan
pre si den tik si. Ja vaik -
ka Suo men pi ti kin sol -
mia Neu vos to lii ton
kans sa vai kea so pi -
mus, säi lyi vät maa,
kan sa ja va paus. Sta li -

nin joh dol la Andrei
Zhda nov luo pui Man -
ner hei min so tasyyl li sek -

si ju lis ta mi ses ta eikä hän tä vaa -
dit tu van git ta vak si. Mar salk ka
viet ti elä män sä eh too päi vät
Sveit sis sä. Hänet hau dat tiin hel -
mi kuus sa 1951 mas sii vi sin kun -
niamenoin Hie tanie men hau -
taus maal le.

Tal lin nan raa ti huo neel la juh lit -
tiin 12.12.2004 sa man vuo den
ke säl lä Vil jan diin pys ty tet tyä
ken raa li Lai donerin rat sas ta ja -
pat sas ta. Suur lä het ti läs Jaak ko
Blom berg to te si ti lai suu des sa
näin: ”Hel sin ki ja Vil jan di ovat
nyt sa man ar voi set kau pun git –
niil lä mo lem mil la on yhtä tär ke ät 
rat sas ta ja pat saat.”

TRIVIMI VELLISTE

Kir joit ta ja on mm. Viron en ti -
nen ul ko mi nis te ri sekä YK-suur -
lä het ti läs.

Teks ti pe rus tuu Vel lis ten esi -
tyk seen Suo men-poi ki en pe rin -
neyh dis tyk sen pe rin ne päi vän se -
minaa ris sa lo ka kuus sa 2013.
Artik ke li on jul kais tu Viro Nytt
-lehdessä 2/2014

Suo men nos: Kir si Bong wirn so.       
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Halu an ja kaa Tal visodan
kah teen eri lai seen vai hee -
seen:  en sin kol me viik -

koa yk sin ja lop pu ai ka yh des sä
suur val to jen kans sa. Tal visotaan
viit taa mi nen esi merk ki nä sii tä,
mi ten Suo mi sel vi ää yk sin, on
vir heel lis tä, sil lä Sta lin py säyt ti
mas sii vi ses ti etenevän val loi -
tushyök käyk sen sä vain vält tääk -
seen so dan laa jene mi sen suur -
val to jen vä li sek si. Sil ti sel viy ty -
mi nen kol men vii kon po liit -
tis-so ti laal li ses ta ope raa tios ta so -
dan alus sa ja vas ta rin nan kes tä -
mi nen sen jäl keen oli vat vält tä -
mä tön tä Suo men pe las tu mi sek -
si. 

Tal visodan ensi vai hees sa en -
sim mäis ten kol men vii kon ai ka -
na Suo mi oli to del la ja ai dos ti yk -
sin. Suo mel la ei ol lut liit to lai sia
eikä aut ta jia. Mut ta toi ses sa vai -
hees sa eli 22. jou lu kuu ta 1939 al -
ka en Suo mi oli osa suur val to jen
no peas ti kär jis ty vää ase tel maa ja
niiden alkanutta kilpajuoksua
Pohjolaan. 

Kan sain vä li nen ase tel man li -
säk si myös so ta toi met oli vat pe -
rus teel li ses ti eri lai set so dan alus -
sa ja lo pus sa. Sodan al kua lei ma si
Neu vos to lii ton yri tys liit tää Suo -
mi it seen sä il man tais te lua, po -
liit ti sel la ma nöö ve ril lä.  Val loi -
tuk sen en si si jai nen kei no oli po -
liit ti nen, Otto Wil le Kuu si sen
nuk ke hal li tus, ja so ta toi mien
teh tä vä nä oli rai va ta tie Hel sin -
kiin, jos sa vaih det tai siin lip pu
val tio neu vos ton lin nan ka tol la.
Tämä ei Suo men vas ta rin nan an -
sios ta on nis tu nut. Täs sä vai hees -
sa Suo mi saa vut ti myös tor jun ta -
voit to ja. 

Neu vos to liit to ryh mit ti tam mi -
kuus sa Suo men ra jal le lu ku mää -
räl tään toi sen mit ta luo kan ja am -
mat ti taidol taan ja va rus tuk sel -
taan huo mat ta vas ti jä reäm mät
jou kot, jot ka aloit ti vat suur hyök -
käyk sen 11. päi vä nä hel mi kuu ta

1940. Sii nä hyök käyk ses sä ei ol lut 
enää ku vi tel mia pa raa ti mars sis ta
eikä mi tään las ket tu po liit tis ten
tekijöiden varaan, sillä Kuusinen
oli pantu sivuun.

Sta li nin mää rää mä so ti laal li nen
suur hyök käys näyt ti etenevän
hy vin ja Suo men val loi tus näyt ti
hy vin kin mah dol li sel ta maa lis -
kuun alus sa 1940. Mut ta Sta lin
päät ti tehdä rauhan. Miksi?

Tal visodan puo lus tus tais te lun
en sim mäi nen vai he oli vii vy tys.
Sitä seu ra si vat tor jun ta tais te lut ja 
sen jäl keen suo ma lais ten vas ta -
hyök käyk set ja nii den yri tyk set.
Täs sä vai hees sa koko maa il ma
pi dät ti hen ke ään ja oli ai van var -
ma sii tä, että Suo mel le koituisi
Puolan kohtalo: neu vos to mie hi -
tys.

On it ses tään sel vää, että mi kä li
Suo men en sim mäi nen puo lus tus
oli si pet tä nyt, Suo mi oli si jou tu -
nut Neu vos to lii ton osak si.
Andrzej Waj dan elo ku va Katyn
ku vaa täs mäl leen sitä koh ta loa,

joka suo ma lai sil le suo je lus kun ta -
lai sil le, up see reil le ja kou lu te tul le
väes töl le oli si ta pah tu nut. Hei dät
oli si am mut tu Katynis sä, joka oli
va rat tu suo ma lai sil le, mut ta joka
sit ten koi tui puo la lais ten koh ta -
lok si.

Ma ail man so ta al ka nut
vain Suo mes sa tais tel tiin

Ma ail man so ta oli ju lis tet tu,
mut ta tais te lu ja ei käy ty mis sään.
Koko maa il man huo mio saat toi
koh dis tua Suo men puo lus tus -
tais te luun. Ensim mäise nä kään -
ne koh ta na voi daan pi tää Kan -
sain liit toa, tuo ta usein vä hek syt -
tyä Yhdis ty nei den Kan sa kun tien
edel tä jää. Se erot ti Neu vos to lii -
ton jäsenyydestään 14. jou luk uu- 
ta. 

Kan sain lii ton ko kous oli avan -
nut nä ky män suur so dan laa jen -
tu mi seen Poh jois-Euroop paan.
Neu vos to liit to oli jo hyö kän nyt ja 
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nyt odo tet tiin myös Sak san al ka -
vat pai nos taa eri tyi ses ti Ruot sia.
Län si valt ha lu si vat vai kut taa
Nor jan ja Ruot sin mie li pi tee -
seen, että ne ei vät hy väk sy Sak san 
tai Neu vos to lii ton suo je lus ta.
Suoen sota, Suo men aut ta mi nen,
nou si jou lun alla 1939 kei nok si
tii vis tää ja te hos taa Sak saa vas -
taan käy tä vää epä suo raa so taa.
Sota ha lut tiin siir tää mah dolli -
sim man kauas Englannin ja
Ranskan omilta rajoilta, Skan di-
na vi aan.

Var sin kin Rans kas sa koet tiin
pai net ta ko ven taa Sak san vas tai -
sia ot tei ta. Län si val loil la oli poh -
joi ses sa kak si stra te gis ta int res siä: 
Nor jan ran nik ko, jos ta kä sin oli
mah dol lis ta häi ri tä Atlan tin me -
ri lii ken net tä, ja Ruot sin rau ta -
mal mi, jota kul je tet tiin pit kin
Nor jan ja Itä me ren ran nik koa
Sak san so ta te ol li suu den tar pei -
siin. Pää ta voit teek si ase tet tiin
Ruotsin Saksaan-menevän rau ta -
malmi lii ken teen py säyt tä mi nen.
19. jou lu kuu ta Englan nin ja
Rans kan yh tei nen ylin so ta neu -
vos ton, Sup re me War Coun cil,
päät ti an taa Suo mel le ”kaik kea
mah dol lis ta apua” sitä tar kem -
min erit te le mät tä. Neu vos to lii -
ton si to mi nen kon flik tiin oli yksi
tär keä mo tii vi. Rans kan aloit teel -

li suu den joh dos ta myös huo mat -
ta vas ti va ro vai sem pi Englanti
muutti kantansa Suomen
auttamiseen.

Suo mes ta oli tul lut suur po li tii -
kan osa te ki jä.  Sen koh ta lo rat -
kais tiin ei vain sen omil la rin ta -
mil la, vaan myös yh des sä suur -
val to jen kans sa. 22. jou lu kuu ta
ta pah tui rat kai se va kään ne, kun
Englan nin so ta ka binet ti teki
seuraavan päätöksen:

”Hyväk syt tiin oh je muis tio noo -
tik si, jon ka Rans kan ja Englan nin 
hal li tuk set esit täisi vät Nor jan ja
Ruot sin hal li tuk sil le. Noot ti kos -
ki si näil le mail le an net ta via ta -
kui ta eng lan ti lais-rans ka lai ses ta
avus ta nii tä mah dol li sia seu rauk -
sia vas taan, joi ta niil le voi ai heu -
tua niiden Suomelle antaman
avun johdosta.

Pää ta voit teek si ase tet tiin Ruot -
sin rau ta mal mi lii ken teen py säy-
tys.” 

Suo men aut ta mi nen tar jo si tär -
keim män kei non pääs tä mal mi -
kul je tus ten kimppuun.

Neu vos to liit to pel kä si
län nen in ter ven ti ota

Mil tä län nen he rän nyt kiin nos -
tus näyt ti Neu vos to lii ton joh don
sil mis sä? Neu vos to lii tol la oli oma 
va koi li ja- ja tie don an ta ja ver kos -
ton sa. Sii tä, mil tä ti lan ne näyt ti
neu vos to joh don nä kö kul mas ta,
ker too erin omai sen tär keä do ku -
ment ti ko koel ma Tun te ma ton
tal visota. Neu vos to lii ton sa lai sen
po lii sin kan si ot (2009). Sisä asi ain
kan san ko mis saa rin Beri jan ra -
port ti 13.1.1940 Sta linil le, Molo -
to vil le ja Vorošiloville oli ot si koi -
tu ”Rans kan so dan joh don ai keet
ja suunnitelmat ryhtyä sotaan
Neuvostoliittoa vastaan”. Rapor-
tis sa sanottiin muun muassa:
”1. Kor keim man so ta neu vos ton
vii mei sim mäs sä is tun nos sa on
teh ty pe ri aa te pää tös aloit taa so -
ta toi met Neu vos to liit toa vas-
taan...

4. Pää mää rän saa vut ta mi sek si
Suo meen on pää tet ty lä het tää ka -
na da lai sia jouk ko ja, jois ta yksi
di visi oo na on jo saa pu nut
Englan tiin, ja kaa pa ta Pet sa mon
sa ta ma tu ki koh dak si toi min nal le
Mur mans kia ja Arkan ge lia vas -
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taan. Tär kein teh tä vä on Lenin -
gra din kaap paus, jon ka pi täi si
liit tou tu nei den mielestä olla paha 
isku Neuvostoliitolle.

5. Bordeaux’sta Suo meen on
vii me päi vi nä lä he tet ty 400 len to -
konet ta, 200 tank kia ja 6000 hen -
keä nii den käyt tö- ja huol to hen -
ki lö kun taa.

6. Sodan Neu vos to liit toa vas -
taan sy tyt tyä län nes sä ai o taan
muo dos taa kan sal lis mie li nen ve -
nä läi nen hal li tus ja pan na lii ke -
kan nal le kaikki valkoemigrantit”

On sel vää, että Neu vos to liit to
pel kä si val lan ku mouk sen jäl keis -
ten in ter ven tiosotien uu siu tu van
ja län si val to jen ta voit te le van
neu vos to hal li tuk sen kaa ta mis ta.
Vai no har hai suut ta ehkä, mut ta
Mos ko van nä kö kul mas ta ti lan ne
oli dra maat ti ses ti muut tu nut.
Etu pii risopi muk sen mu kais ta ra -
jan siir toa ei ol lut voi tu to teut taa
no peas ti ja huomaamattomasti.
Neuvostoliittoa uhkasi suur val-
ta kon flik ti.

Suo mi ei enää ol lut yk sin. Kan -
sain lii ton apu ve too muk sen ja
Suo men ur he an tais te lun an sios -
ta Suo meen al koi vir ra ta merkit -

tä vää apua.
Tär kein aut ta -
ja oli puo lu ee -
ton ta
ulkokuor ta yl -
lä pi tä vä Ruot -
si, joka sal li va -
paa eh tois ten
vär väy ty mi -
sen, ja mo nen -
lai sen ma te ri -
aa li- ja raha-
avun toi mit ta -
mi sen Suo mel -
le. ”Fin lands
sak är vår” ei
ol lut vain is ku -
lau se, vaan
myös totta.
Myös muista
mais ta tuli
huomat ta vaa
tukea.

Suo mi eli kah des sa
 to del li suu des sa

Suo mi eli kah des sa to del li suu -
des sa. Rin ta mil la tais tel tiin hel -
mi kuun alus sa al kanut ta val ta vaa 
uut ta hyök käys tä vas taan. Dip lo -
ma ti an ta sol la käy tiin kii vai ta
neu vot te lu ja sii tä, tu li si ko Ruot si
aut ta maan Suo mea, sal li si vat ko
Ruot si ja Nor ja län si val to jen
jouk ko jen kaut ta ku lun alu ei den
kaut ta Suo mea aut ta maan, pyy -
täi si kö Suo mi vi ral li ses ti apua ja
pai nos tai si si ten Nor jaa ja Ruot -
sia. Ennen kaik kea jat ku va neu -
vot te lu yh teys Mos ko vaan piti
yllä valintaa järkyttävän kovien
rauhanehtojen ja sodan
jatkamisen välillä. 

Suo ma lais ten suu reen tal visota -
ker to muk seen kuu luu ylis tää
suo ma lais ten tais te lu voi maa, si -
sua ja it se ku ria. Se on täyt tä tot ta
ja pä tee jou lu kuun ja tam mi -
kuun, ja vie lä hel mi kuun al ku -
puo len kin tais te lui hin. Suomen
ihme esti nopean miehityksen.

Mut ta Suo men kes to ky vyl lä oli
ra jan sa.   Se  pe lät ty  yh des tois ta         

ve nä läi nen tuli maa lis kuun
alus sa 1940. Venä läi set pää si vät
mai hin ja sai vat sil lan pää aseman  
Vii pu rin lah del la.

Yli pääl lik kö Man ner heim tii -
vis ti rin ta ma ko men ta jil ta pyy -
det ty jen ra port tien poh jal ta laa -
di tun vies tin maan hal li tuk sel le
9. maa lis kuu ta: ”Armei jan ny kyi -
nen tila on sel lai nen, et tei vät
enem mät so ta toi met voi joh taa
muu hun kuin ti lan teen jat ku -
vaan heik kene mi seen ja uu siin
alue luovu tuk siin.” Man ner heim
antoi hallitukselle kategorisen
ohjeen solmia rauha.

On pak ko pää tel lä, että rat kai se -
va syy Sta li nin suos tu mi ses sa
rau han te koon oli pel ko so dan
laa jene mi ses ta suur val to jen vä li -
sek si. Englan nin ja var sin kin
Rans kan nä ky vä val mius liit tyä
so taan omin so ta joukoin oli il -
meis tä ja Sta li nin saa mat tie dus -
te lu tie dot il mei ses ti vie lä sitä lii -
oit te li vat. Pai kal li nen ra jan tar -
kis tus oli jo jou lu kuus sa muut tu -
nut suur po liit ti sek si kon flik tik si.
Ei län si val to jen lä het tä mis tä jou -
kois ta oli si ol lut mer kit tä vää so ti -
laal lis ta vas tus ta, mut ta Neu vos -
to liit to oli si jou tu nut so taan nii tä
vas taan. Suur po liit ti ses sa ase tel-
mas sa tämä olisi merkinnyt
vakavaa aseman heikentymistä
erityisesti suhteessa Saksaan.

Län si val to jen in ter ven tiosuun -
ni tel ma pe las ti Suo men Tal -
visodas sa. Ma ail man so dan rin ta -
mil la oli ol lut hil jais ta Puo lan jäl -
keen. Epä suora ta loudel li nen so -
dan käyn ti oli nos ta nut ta voit -
teek si Ruot sin mal mi lii ken teen
py säy tyk sen. Suo men tor jun ta -
voit to oli antanut aikaa
suurpolitiikalle.

Suo mi käyt ti tai ta vas ti län si val -
to jen avun tar jous ta rau han neu -
vot te luis sa. Suur po li tii kas sa voi -
man py säyt tää vain vastavoima.

MARTTI HÄIKIÖ

Kir joi tus on ly hen nel mä Häi ki -
ön Paa si ki vi-Seu ran vuo si ko -
kouk ses sa 27.11.2014 pi tä mäs tä
esitelmästä.
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Sta lin pel kä si tal visodan laa jenevan 
kan sain vä li sek si selk kauk sek si.



Fre de rick Tay lor: Dres den,
Tues day 13 Feb ru ary, 1945.
Blooms bu ry. 522 s. 35 e.

Dres de nin pom mi tus 13. hel -
mi kuu ta 1945 muis te taan sak sa -
lais ten kau pun ki en ter ro ri pom -
mi tus ten mie lettömyy den hui -
pen tu ma na. Para dok saa lis ta oli,
että myyt ti so ti laal li ses ti mer ki -
tyk settömän ja pa ko lais ten täyt-
tämän kau pun gin yli 200 000 uh -
ria vaa ti nees ta pom mi tuk ses ta
syn tyi yh den ja py syi hen gissä
toi sen dik ta tuu rin an sios ta.
     Joseph Goeb bels loi pro pa gan -
das saan ku van ver taan sa vail la
ol lees ta ter ro ri pom mi tuk ses ta.
Kun Dres den ar kis toi neen jäi
Itä-Sak saan, ei siellä tun net tu tar -
vet ta oi koa käsi tystä länsi liit tou -
tu nei den hir mu te ois ta. 
     Dres de nin pom mi tuk sen on
teh nyt tun ne tuk si myös kau pun -
gis sa so ta van ki na ol leen Kurt
Von ne gu tin ro maa ni Teu ras ta -
mo 5. 
     Dres de nin myyt tien mu kaan
il ma hyökkäys oli täysin tur ha.
Sota oli jo mel kein ohi ja Sak san

an tau tu -
mi seen
vain 90
päivää.
Kau pun -
gis sa ei
ol lut ase -
te ol li -
suut ta,
eikä sillä
ol lut
muu ten -
kaan so -
ti laal lis ta 

mer ki tystä. Sitä vas toin se oli
täynnä kult tuu ri aar tei ta ja
käytännössä vail la il ma puolus -
tus ta. Sik si kau pun gin pom mit -
ta mi nen oli so ta ri kos, eten kin,
kun se oli täynnä puna-ar mei jaa
pa kenevia si vii leitä. 

     Näitä myyt tejä brit tiläinen his -
to ri oit si ja Fre de rick Tay lor lähti
kir jas saan pur ka maan.        

  Tay lo rin mu kaan Dres den ei
ol lut mikään eri kois ta paus, vaan
yksi kym me nien sa man lais ten
suur pom mi tus ten jou kos sa. Kaa -
va oli aina sama: räjähdys pom -
meil la särjetään ra ken tei ta, ja ri -
kot tu jen kat to jen ja väli poh ji en
puu osat sy ty tetään suu rel la mas -
sal la pa lo pom me ja. 
Dres de nin suur tu hoon vai kut ti
sat tu ma. Pom mi tus laut to jen
edellä saa pu neet koh teen mer kit -
sijät löysivät pil vi peit teestä au -
kon ja merk kisoih dut osui vat
juu ri oi keal le pai kal le. Se paik ka
oli van ha kau pun ki, joka otet tiin
aina pom mi tuk sen aloi tus pis -
teek si – se ni mittäin pa loi hy vin.
Talois sa oli puu ra ken tei ta ja ah -
taas ti ra ken ne tus sa ympäristössä
tuli le vi si te hok kaas ti.

 Syn tyi tu li myrs ky, jol lai nen ta -
pah tui vain muu ta man ker ran
toi sen maa il man so dan alue pom -
mi tuk sis sa, mm. ope raa tio

Gomor ras sa Ham pu ris sa 27. 7.
1943. 
   Tuli myrs ky syn tyy vain tie tyissä
maan tie teel lisissä ja sääolo suh -
teis sa. Liit tou tu neet yrit tivät ko -
keel li ses ti löytää var man kei non
tu li myrs kyn ai kaan saa mi sek si,
rat kai sua kui ten kaan löytämättä.
Tuli myrs kyssä syn tyvä pätsi imee 
il maa ympäristöstä voi mal la,
joka kis koo puut maas ta ja ku lut -
taa ha pen, niin että pom -
misuojis sa eh jinä säily neet ih mi -
set tu keh tu vat.
     Kuo lonuh ri en määräksi Tay -
lor on säily nei den do ku ment tien
va los sa las ke nut 25 000. Kun ih -
mi siä kui ten kin myös hävisi
täysin ole mat to miin, hän esittää
ar viok si 25 000–40 000 kuol lut ta.
Luku on sel laisenaan kin hir -
vittävä. Alku jaan esi tet tyä
200 000 uh rin määrää Tay lor
pitää Goeb bel sin lii oit te lu na –
tämä lie nee lisännyt nol lan vi ran -
omais ten te ke mi en las kel mi en
perään.
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Sodo ma, Gomor ra, Dres den
..Tuhot tiin ko 13. 2. 1945 
so ti laal li ses ti mer ki tyk se tön kult tuu ri kau pun ki 
vai itärin ta man tär keä rau ta tiesol mu?

Dres de nin raa ti huo neen ka tol ta otet tu kuva on muo dos tu nut kau pun gin tu hon
ikonik si.



Moni sak sa lai nen kau pun ki tu -
hot tiin yhtä pa hoin kuin Dres -
den. Run saan vii kon ku lut tua,
23. hel mi kuu ta Bom ber Com -
mand sai ai kaan tu li myrs kyn
Pfor zhei mis sa, jos sa ei to del la ol -
lut mitään so ti laal li ses ti mer -
kittävää. 65 000 asuk kaas ta kuo li
20 000. Perus teel li sim min tu hou -
tui Kre fel din kau pun ki Ruh rin
alu eel la: sen ra ken nuk sis ta tu -
hou tui tai vau ri oi tui 97 pro sent -

tia.
  Dres den ei 
kui ten kaan
ol lut
täynnä pa -
ko lai sia,
Tay lor sel -
vittää.
Heidät toi -
mi tet tiin
no peas ti
syvemmäl-

le Sak san maa seu dul le. He eivät
saa neet olla rin ta mal le suun tau -
tu van so ti las lii ken teen tiellä;
kau pun gin läpi kul ki päivittäin
28 so ti las ju naa.
Pait si lii ken teen sol mu koh ta
Dres den oli kuin oli kin ase te ol li -
suus kau pun ki. Meis se nin pos -

liiniteh tail la val -
mis tet tiin kau ko -
kir joit ti mia so ti -
laskäyttöön ja en -
ti set tu pa kan ja
ham mas tah nan
val mis ta jat te -
kivät nyt pom -
mintähtäimiä, sy -
tyt ti miä ja ra di oi -
ta.
    Eikä sota tun tu -
nut liit tou tu nei -
den kan nal ta
suin kaan ole van
ohi. Ne oli vat vas -
ta toi pu mas sa
Sak san jou lu na
Arden neil la te kemästä vas ta -
hyökkäyk sestä. 
     Oli ko Dres de nin tu ho ami nen
tar peel lis ta so dan tässä vai hees -
sa? Ei sen enempää kuin yleensä
Sak san kau pun ki en tu ho ami nen, 
jol la ei tun tu nut ole van vai ku tus -
ta maan so ta pon nis tuk siin.
      Edes men nyt sak sa lai nen kir -
jai li ja W. G. Sebald päätyi es -
seessään Luft krieg und Lite ra -
tur (Ilma so ta ja kir jal li suus) kyy -
ni seen, mut ta ymmärrettävään
joh topäätökseen. Kun bri tit oli -
vat in ves toi neet val ta vat voi ma -
va rat pom mi ko nei siin ja mie -
histöön, niitä oli myös
käytettävä.
     Yhtä kau his ta va oli koko alue -
pom mi tus ten lähtökoh ta: kun ei
osut tu teh tai siin, päätet tiin pom -
mit taa asuin alu ei ta. Oli vat han
työnte kijät osa teol li suu den voi -
ma va rois ta.
    Dres de nin osal ta on me nos sa
pait si myyt tien pur ka mi nen

myös
haa vo jen
pal sa -
moin ti.
Sen
pääte pis -
teenä on
Dres de -
nin kau -
pun ki ku -
vaa hal -
lin neen ja 
pom mi -

tu syönä tu hou tu neen Frau en kir -
chen jälleen ra ken nus. 
   Kir kon ku po lin hui pul la kiil te -
lee nyt al ku peräisen mal lin mu -
kai nen kul tai nen ris ti. Se on Bri -
tan ni an kan san lah ja. Ris tin val -
mis ta mi ses ta vas ta si lon too lai -
nen kul taseppä, jon ka isä kuu lui
kau pun gin hävittänei den Lan -
cas ter-pom mi ko nei den mie -
histöön. 
     JUKKA KNUUTI
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13. hel mi kuu ta tuli ku luneek si 70 vuot ta Dres de -
nin pom mi tuk sis ta. Tapah tu ma on muo dos tu nut
sym bo lik si Sak san ko tiseu dun pom mi tuk sis ta toi sen 
maa il man so dan ai ka na. Huo li mat ta hir vit tä vis tä tu -
hois ta Dres de nin pom mi tus oli vain yksi so ra lä jäk si
pom mi te tun yli tu han nen kau pun gin tu hos ta. Esi -
mer kik si Ham pu rin pom mi tuk ses sa hei nä kuus sa
1943 oli enem män kuo lonuh re ja ja siel lä tu hou tui
enem män ra ken nuk sia kuin Dres denis sä.

Sak san kau pun ki en tu hos ta vas ta si pää asias sa
brit tien Bom ber Com mand yö pom mi tuk sil laan. Bri tit
hä pei li vät sen ver ran ter ro ri pom mi tuk si aan, et tei vät

pom mit ta jat kos kaan saa neet omaa muis to ris ti ään.
Se to teu tui vas ta 1980-lu vul la yk si tyi sen toi min nan
an si ois ta. Oman me mo ri aa lin sa Lon too seen 65 000
kaa tunut ta brit ti len tä jää sai vas ta 2012.

Jos bri tit oli si vat ol leet so dan hä vin neel lä puo lel la,
oli si vat pom mi tuk sis sa vas tuus sa ol leet var mas ti
tuo mit tu ri kok sis ta ih mi syyt tä vas taan.

Ohei nen kir ja-ar vio on jul kais tu Hel sin gin Sano mis -
sa 13. hel mi kuu ta 2005, kun tuli ku luneek si 60
vuot ta Dres de nin pom mi tuk ses ta.

JUKKA KNUUTI

Avro Lan cas ter oli toi sen maa il man so dan pa ras ta stra te -
gi nen pom mi ko ne. Sen ”uro työk si” tuli Sak san kau pun ki -
en tu ho ami nen, mil lä ei ol lut suur ta kaan mer ki tys tä so dan 
lop pu tu lok seen muu ten kuin si vii li-Sak san mit taa mat to -
mi na kär si myk -



 

Kak si päi vää jää kä ri kou lu tuk -
sen al ka mi sen jäl keen 27.2.1915
saa pui Lock stedter Lage riin
Eina ri Wei jo. Hän opis ke li
Karls ru hen  tek nil li ses sä  kor kea -
kou lus sa. Saa tu aan tie don Pfad -
fin der-kurs sin al ka mi ses ta hän 
il moit tau tui he ti mi ten.

Mat ti Lauer man mu kaan Pfad -
fin der-kurs sil le osal lis tui ai no as -
taan vii si hä mä läis tä, sa not -
taisiin ko hä mä läisosakun ta lais -
ta.  Jos näin on, nel jä näis tä vii -
des tä ”hä mä läi ses tä” oli ko toi sin
ny kyi sen Kes ki-Suo men maa -
kun nan alu eel ta.  Kes ki-Suo mi
kuu luu van haan his to rial li seen
Hämee seen aina Pih ti pu das ta
myö ten.  Muut hä mä läi set Pfad -
fin de rit oli vat Kal le Hyp pö lä ja
Knut Solin Jäm säs tä sekä Ossian 
Wik ström Jyväs ky läs tä.  Ja se vii -
des hä mä läi nen oli Kaar lo Kaler -
vo Kari Kal vo las ta.

Syys kuus sa 1916 Wei jo ko men -
net tiin Suo meen län ti sel le eta pil -
le ja en nen Sak saan pa luu taan
tam mi kuus sa 1917 hän joh ti
poh jois ta etap pia. Eina ri Wei jo
saa pui Suo meen pää joukon mu -
ka na 25.2.1918 ja osal lis tui va -
paus so dan tais te lui hin Rau dus sa
ja yli pää tään ra jaseu duil la.  Tam -
mi kuun vii meise nä päi vä nä 1919
Wei jo ero si ar mei jas ta ja läh ti
Viron va paus so taan.  Sen jäl keen
hän otti osaa Aunuk sen ret keen
ja pa la si ar mei jaan, so ta mi nis te -
ri öön syk syl lä 1919.

Sotien vä lil lä Wei jo oli pa tal joo -
nan ko men ta ja na mo nes sa ryk -
men tis sä.  Vuo des ta 1925 vuo -
teen 1933 hän oli Poh ja maan Jää -
kä ri pa tal joo nan ko men ta ja na
Oulus sa. Vie lä en nen eläk keel le
jää mis tään 1936 hän ehti olla Jää -
kä ri pa tal joo na 2:n ko men ta ja na
Valk jär vel lä.

Tal visodan ai kan hän sai vie lä
lä hes 60-vuo ti aa na ko men net ta -

vak seen poh jois kar ja lai sen Jal ka -
vä ki ryk ment ti 36:n.  Ryk men tin
me nes ty mis tä Laa to kan poh jois -
puo len ko vis sa tais te luis sa ku vaa
hy vin se, että vi hol li nen piti JR
36:ta Suo men ar mei jan va -
liojouk ko na.

Wei jo syn tyi Kor pi lah den Ves -
puo lel le maan vil je li jän per hee -
seen. Wei jo itse ei men nyt nai mi -
siin eikä hä nel lä ole rin ta pe ril li -
siä.  Eina ri Wei jon su ku lai set,
Vei jon ta lon ny kyi set isän nät
vaa li vat jää kä rievers tin pe rin töä

huo lel la.  Esi -
merk ki nä täs tä on
mm. se, että tal -
visodan al ka mi sen 
75-vuo tis muis to -
päi vä nä Wei jon
ko ti ta lon sei näl le
kiin ni tet tiin ja
pal jas tet tiin jää kä -
rievers tis tä ker to -
va muis to laat ta.  

Jää kä rievers ti
Eina ri Wei jo kuo li 
ko to naan 29. tam -
mi kuu ta 1954. 
Hänet on hau dat -
tu Kor pi lah den
hau taus maal le. 

Jää kä ri pa tal joo -
na 27:n Perin -
neyh dis tyk sen
Kes ki-Suo men
osas to on or ga ni -

soi nut kynt ti löi den sy tyt tä mi sen
kaik ki en Kes ki-Suo meen hau -
dat tu jen jää kä ri en hau doil le
25.2.2015.  Niin syt tyy kynt ti lä
myös Eina ri Wei jon hau dal le
muis tut ta maan mei tä sii tä, että
jää kä rei den elä män työ tä Suo -
men hy väk si ei ole unoh det tu.

MARTTI PORVALI
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Muis to laat ta 
jää kä rievers ti Eina ri Wei jon 
ko ti ta lon sei nään



Perin neyh dis tyk sen Päi jät-Hämeen osas to luo -
vut ti pie nois jää kä ri pat saan nu me ro 20 vuo ri neu -
vos Kari Jor danille Met sä Grou pin ti lois sa 19.
mar ras kuu ta 2014.

Eri kois ta ta pah tu mas sa oli se, että aloi te jää kä ri -
pe rin teen tu ke mi sek si oli läh töi sin vuo ri neu vok -
sel ta it sel tään. Hän il moit ti ha lus taan hank kia pat -
sas osas ton pu heen joh ta jal le vuo ri neu vos Juk ka
Vii na sen vä li tyk sel lä.

Luo vu tus ti lai suu des sa pu heen joh ta ja Ari-Ilma ri
Iisak ka la ko ros ti jää kä ri pe rin teen vaa li mi sen tär -

keyt tä kan sal li sen it senäi syy tem me säi lyt tä mi ses sä
juu ri nyt val lit se vas sa kan sain vä li ses sä ti lan tees sa.

Käy dys sä kes kus te lus sa kävi ilmi, että vuo ri neu -
vos Kari Jor dan tu lee laa ti maan pat saal le sään nöt,
jot ka mää rit tä vät pat saan pe riy ty mis jär jes tyk sen
ole vil le ja tu le vil le jäl ke läis pol vil le.

Kuvas sa va sem mal ta Pek ka Jou ko, Kari Jor dan, Ari-Ilma ri
Iisak ka la  ja Tai to Kuo sa.
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  Vuorineuvos Jordan
ha lu si jää kä ri pat saan

Perin neyh dis tyk sen jä sen mää rä
saa vut ti uu den en nä tyk sen

JP27:n pe rin neyh dis tyk ses sä on nyt 1986 jä sen -
tä, eli enem män kuin kos kaan. Yhdis tyk sen hal li tus 
hy väk syi hel mi kuun ko kouk ses sa  60 uut ta jä sen tä.
Net to lisäyk sek si jäi 56, kun otet tiin huo mi oon yh -
dis tyk sen kuo le man kautta tai muuten jättäneet.

Yhdis tyk sen edel li sen pu heen joh ta jan Juk ka
Pen na sen ai ka naan aset ta ma ta voi te, yhtä mon ta
jä sen tä kuin oli jää kä rei tä, on näin si vuu tet tu. Kun
jää kä ri en lu ku mää räs tä ei ole tark kaa lu kua, esit ti
Mart ti Ehrnrooth lu kua 1891. Se on help po muis -
taa, kun se on suo ma lai sil le ko vin tu tun ve nä läi sen
kol men lin jan ki vää rin käyt töönot to vuo si.

Nykyi nen pu heen joh ta ja on aset ta nut ta voit -
teek si 2000 jä sen tä, joka se kin var mas ti pian
saavutetaan.

Eri tyi ses ti jä sen vär väyk ses sä on kun nos tau tu -
nut Kymen laak so 22 uu del la jä se nel lä. Sata kun ta 
on hank ki nut 12 uut ta jä sen tä ja Hel sin ki-Uusi -
maa yhdeksän.

Yhdis tyk sen suo sio on nä ky nyt myös Face -
book-si vun tyk kää ji en mää räs sä joka on leh den
men nes sä pai noon 2260.



Val het ta ja vä ki val taa
vil jel tiin Neu vos to lii tos sa

Mat ti Put ki nen, Mik ko Por va li
”Van ki, va koo ja, sis si” 
Ate na Kus tan nus Oy 2015. 343

si vua.

Tie to kir jai li ja, oi keus tie teen
mais te ri ja ri kos ko misario Mik -
ko Por va lin työ te liäi syys ja eh ty -
mä tön in nos tus Suo men his to ri -
aan on tuot ta nut taas uu den,
mie len kiin toi sen opuk sen ni mel -
tä ”Van ki, va koo ja, sis si”, joka
suu rel ta osin pe rus tuu Inke rin -
maan Kel tos sa kas va neen ”kan -
san vi hol li sen”, pak ko työ van gin,
de san tin, va koo jan ja kau ko par -
tio mie hen , yh del tä ni mel tään
Mat ti Put ki sen laa jaan muis tel -
ma kir joi tuk seen ja Por va lin se -
lon te koon hänen myöhemmistä
vaiheistaan Suomessa ja
Ruotsissa, jossa hän kuoli v. 2001.

Kyse on hä kel lyt tä väs tä sel viy -
ty mis ker to muk ses ta, joka vie
Put ki sen van kisel lis tä mut ki en
kaut ta lo pul ta län teen ja va -
pauteen. Kovia ko ke nut Put ki -
nen me net ti jo pik ku lap se na Kel -
tos sa van hem pan sa. Mut ta elä mä 
jat kui. Päi väs tä päi vään kou lus sa
lyö tiin pää hän pro pa gan daa sii tä, 
kuin ka ih mis kun ta onnellistuu
marxismin ja leninismin opeilla.

Put ki ses ta tuli opet ta ja. Hänet
van git tiin te kais tuin syin ja hän tä 
syy tet tiin kan san vi hol li nen –ter -
mil lä, jol la voi tiin val heel li ses ti
käy dä ih mis ten kimp puun. Sipe -
ri an pak ko työ leiri kin tuli hänelle
tutuksi.

Put ki nen oli siis jou tu nut pe lot -
ta van NKVD:n kä siin (NKVD:
Sisä asian kan san ko mis sa ri aat ti). 
Se oli yksi Sta li nin ter ro rin kä si -
kas sa ra, joka suo raan te loit ti ih -
mi siä, mut ta lä het ti kan saa mil -
joonit tain myös GULAG –van ki -
leireil le, jois sa kur jis sa työ- ja
elinolois sa pu ris tet tiin ih mi sis tä
vii meiset kin me hut tar koi tuk sel -
li ses ti eli pää mää rä nä oli ni men -

omaan tap paa ih mi siä! N-lii tos sa
las ke taan kuolleen väkivallan ja
terrorin uhrina 21,5 milj.
ihmistä.

Put ki nen ko men net tiin — ihme 
kyl lä! — Suo meen va koo jak si ja
hän las keu tui Suo men ka ma ral le
il mas ta. Tääl lä hän hyl kä si lä het -
tä jän sä ja an tau tui so ta van gik si
pe las ta en hen ken sä toi mi mal la
Jat kosodan ai ka na Suo men ar -
mei jan sissinä tehden ”matkoja”
N-liittoon! 

KARI NUMMILA

Suur lä het ti lään vas taus
Nii nis tön toi vee seen

Juk ka Val tasaa ri
Suo men tur val li suus 
Docen do. 200 si vua.

Pit kä ai kai nen Was hing to nin
suur lä het ti lääm me  Juk ka Val -
tasaa ri sa noo uu den kir jan sa ole -
van vas taus pre si dent ti Sau li Nii -
nis töl le, joka vii me ke sän Kul ta -
ran nan se minaa ris sa toi voi, että
Nato-ky sy myk ses tä  kes kus tel tai -
siin muutenkin kuin vain kyllä –
ei argumentein.

Suo men Nato-op tiota Val tasaa -
ri kut suu hup suk si il miök si.
Webs te rin sa na kir jan mu kaan se

on tar koit taa vaih toeh toa. Ja
pank ki ter mi op tio on taas aivan
muuta.

Itse ai ka naan ali val tiosih tee ri -
nä, ul ko mi nis te ri ön kor keim pa -
na vir ka mie he nä, Val tasaa ri oli
itse muo toi le mas sa Nato-po li -
tiik kaam me. Hän to te aa, et tei sil -
loin pi tä nyt pyr kiä sin ne sil loin,
kun me nos sa ole vat tur val li suus -
va jees ta kär si vät en ti set Var so -
van lii ton maat. Mut ta sit ten on
käy nyt kin niin, että sa maa ar gu -
ment tia ul ko puo lel la py sy mi ses -
tä käy te tään ker ta toi sen sa jäl -
keen, vaik ka olosuhteet ja
jäsenyyden edellytykset ovat
muuttuneet moneen kertaan.

Val tasaa ren mu kaan ul ko mai -
set tark kai li jat kum mas te le vat,
mik si kyl män so dan ai ka na yh tä -
läis tä etäi syyt tä suur val toi hin pi -
tä neen Suo men näyt tää ole van
vai keam paa tul la toi meen sa -
man mie li sen län nen kuin
erimielisen naapurinsa kanssa.

Töis sä ol les sa ni luin suur lä het -
ti läs Val tasaa ren ra por tit Was -
hing tonis ta eri tyi sel le mie len -
kiin nol la. Ne oli vat pait si ana -
lyyt ti sia erit täin luet ta val la tyy lil -
lä laa dit tu ja. Niin ovat hä nen tä -
män ker tai sen kir jan sa luvutkin
kuin hyviä lyhyitä esseitä.

JUKKA KNUUTI
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Björn Wahl roos kaa taa
so ta kor vaus myyt te jä

Han nu Raut kal lio (toim.)
Suo men so ta kor vauk set. 
Paa si lin na 2014. 316 sivua.

Vaik ka kir jas sa on mon ta vii -
sas ta kir joit ta jaa, sii nä ei osa ta
ker toa kan san ta jui ses ti so ta kor -
vaus ten to del lis ta ra si tet ta.  Seit -
se män pro sent tia brut to kan san -
tuot tees ta tai 15 pro sent tia val ti -
on bud je tis ta au ke aa enem män
ekonomistille kuin tavalliselle
lukijalle.

Venä läi sen tut ki jan Tat ja na
Andro so van ar tik ke li ker too, että 
Mos ko val la oli so ta kor vauk siin
liit ty en suun ni tel mia teh dä Suo -
men kan san ta loudes ta vain osa
neu vos to ta lout ta, mikä ei on nek- 
semme onnistunut.

Suo ma lai sil le on vuo si en mit -
taan se li tet ty so ta kor vaus ten
hyö dyl li syyt tä. Näin meil le syn tyi 
me tal li te ol li suut ta, joka so dan
jäl keen saat toi jat kaa kau pan -
käyn tiä itään. Näin tie tys ti tehtiin 
välttämättömyydestä hyve.

Björn Wahl roos kir joit taa ar -
mot to mas ti: myyt ti so ta kor vaus -
ten myön tei ses tä vai ku tuk ses ta
elin kei no ra ken tee seem me si säl -
tää väit teen, et tei suo ma lai nen
teol li suus oli si itse pys ty nyt ky -
sei siä va lin to ja ja in ves toin te ja te -
ke mään. Onko to del la kin us kot -
ta va, että kom mu nis ti nen dik ta -
tuu ri oh ja si maam me elin kei -
noelä män kehitystä paremmin,
kuin mihin se itse olisi pystynyt.

Ja vie lä: on mah do ton ta ym -
mär tää, mi ten so ta kor vaus toi mi -
tuk set oli si näh tä vä mi nään muu -
na kuin 226,5 mil joo nan vuo den
1938 kul ta dol la rin me ne tyk se nä
Neuvostoliitolle.

Wahl roo sin sel keäsa nai nen ar -
tik ke li on kir jan pa ras ta antia.

JUKKA KNUUTI

Anka ra pu heen vuo ro 
ja op pi kir ja Natos ta

Mark ku Salo maa
Puhu taan Natos ta 
Docen do 2015. 297 si vua

Valt.tri Mark ku Salo maa tun ne -
taan pa la vasieluise na Suo men
Nato-jä senyy den asi an aja ja na.
Teos on toki voi ma kas mie li pi de -
kir ja. Mut ta se käy kä si kir jas ta,
mik sei op pi kir jas ta kai kis sa
Natoon liittyvissä asioissa.

Oppi kir ja mai suu teen viit taa
Euroo pan so dan jäl kei sen tur val -
li suus po li tii kan ke hi tyk sen lä pi -
käymi nen ja puo lus tus lii ton yk si -
tyis koh tai nen ku vaa mi nen.
Oppi kir ja mais ta on liit tee nä ole -
va si nän sä tar peel li nen lii te
Natoon liit ty vis tä ly hen nyk sis tä.
Onpa liitteenä myös Naton
peruskirjan teksti.

Salo maa ih met te lee, mik si ko -
vin moni suo ma lai nen on omak -
su nut pe rin tei sen va sem mis to lai -
sen  ajat te lu ta van, että Nato oli si
meil le var si nai nen uhka ja että
mei dän etu jem me mu kais ta oli si
toimia Kremliä myötäillen.

Kir joit taa to dis taa, et tei mi tään
Nato-op tiota ole ole mas sa. Mikä
ta han sa maa voi jät tää ha ke muk -
sen liit to kun nan jä senek si.
Hyväk sy tyk si tu le mi nen on kin
sitten toinen juttu.

Jäsenyys ei myös kään edel ly tä
kan san ää nes tys tä, mitä koko po -

liit ti nen joh tom me tun tuu edel -
lyt tä vän, jos asia tu li si ”ajan koh -
tai sek si. Tois tai sek si ei mis sään
ole ää nes tet ty Nato-jäsenyydestä.

Jos ha lu aa pe reh tyä sy väl li ses ti
Suo men Nato-prob le ma tiik kaan, 
kir ja kan nat taa lu kea, vaik ka se
saat taa hiu kan ras kaal ta
tuntuakin.

JUKKA KNUUTI

Kir ja me risodas ta avaa
omia ovia his to ri aan

Vil le Väns kä
Merisota 
Docen do 2015. 183 si vua

JP27:n pe rin neyh dis tyk sen Hel -
sin ki-Uusi maa-osas ton jä sen,
ko men ta ja kap tee ni Vil le Väns kä
on us kal ta nut tart tua här kää sar -
vis ta ryh ty es sään kir joit ta -
maan en sim mäis tä yleis ta juis ta
suo men kie lis tä esi tys tä me -
risodas ta 90 vuo teen.  Opis kel les -
sa ni Sak sas sa 1996—1998 huo -
ma sin, että vaik ka Suo mi on täy -
sin riip pu vai nen me riyh teyk sis -
tä, meil lä on me riup see ri kou lu -
tuk ses sa me ri stra te gi an teo ri oi -
den men tä vä auk ko. Sak sas sa
me ri stra te gi an teo ri oi ta opis kel -
tiin hy vin kin pe rus teel li ses ti ja
mo nes ta nä kö kul mas ta.

Tak tii kan opet ta jan tark kuu -
del la Väns kä tuo kiin nos ta vas ti
esiin me risota tak tii kan ke hit ty -
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mi sen ja muu tok set an tii kin
Krei kan lai vas ton syn nys tä aina
so ma li me ri ros vo jen tak tiik kaan.  
Sii nä vä lis sä on kä si tel ty hy vin
mo net me risodan eri tyis piir teet.
Joh ta mis ta kä si tel tä es sä jäin kai -
paa maan konk reet ti sia esi merk -
ke jä joh ta mis jär jes tel mi en ke hi -
tyk ses tä. Esi mer kik si: Nel so nin
ai ka na hyök käys lu van saa mi nen
kes ti noin kak si viik koa, kun lä -
het ti läh ti pik ku pur rel la osin
sou ta en osin pur jeh tien ky sy -
mään hal lit si jal ta hyök käys lu paa. 
Tänään tuo lupa tu lee mil -
lisekun neis sa.
   Kir joit ta ja on ku van nut hy vin
Suo men vah vas ti puo lus tuk sel li -
sen me ri stra te gi an eri tyis piir teet
ja poik keamat kan sain vä lis ten
me ri stra te giak las si koi den ajat te -
lus ta. Syy nä ovat eri tyisolosuh -
teem me jää tal vi neen ja rik ko nai -
si ne ran nik ko vesinem me sekä
voi ma va ro jem me puu te. Näi den
li säk si pi dän yh te nä kes keise nä
puut tee na kan sa lais ten me rel li -
sen ajat te lun/ym mär ryk sen puu -
tet ta. 

Oli sin toi vo nut kir jan ra ken -
teen etenevän suu ris ta ko ko -
naisuuk sis ta yk si tyis koh tiin. Asia 
oli si saat ta nut kor jau tua jo sil lä,
jos alus sa oli si ker rot tu seu raa vat
pe rus to tuu det me riyh teyk si en
mer ki tyk ses tä: Maa pal lon pin -
ta-alas ta me ret kat ta vat noin
70%, lä hes puo let maa pal lon
väes tös tä asuu 100 km:n pääs sä
ran ni kol ta ja val ta osa kv-kau pas -
ta kul kee me rit se.  Sik si meri-

ja/tai suur val loil le on aina ol lut
ja tu lee ole maan tär ke ää mer ten
va paus ja/tai sen kiis tä mi nen.
Lisäk si alus sa oli si ol lut hyvä ku -
va ta joi tain geo po li tii kas ta tu tu ja 
kä sit tei tä, ku ten me ri val ta (=
suur val ta?), man ner val ta jne.
Näi den fak to jen kaut ta oli si en -
tis ten ja ny kyis ten me ri stra te gi -
oi den mer ki tys avau tu nut pa -
rem min myös asi aa tun te mat to -
mil le lu ki joil le.
   Vil le Väns kä on raot ta nut ovea
me risodan mie len kiin toi seen
maa il maan. Toi voa so pii, että
kir jal le tu lee jat koa, sil lä me ri -
stra te gi an klas sik ko ja tut ki mal la

avau tuu ovi mo neen asi aan. Mie -
les tä ni näi den teo ree tik ko jen
ajat te lu on ny kyisen kin kan sain -
vä li sen po li tii kan ja kau pan käyn -
nin taus tal la. Merisotaa tai -stra -
te gi aa tut ki mal la voi avau tua
myös Suo mea kos ke via kiin nos -
ta via his to rial li sia yk si tyis koh tia,
jois ta ei juu ri kaan ole kir joi tet tua
tie toa.

Kak si me risotaan liit ty vää seu -
raus ta, joi hin en en nak ko-odo -
tuk sis ta ni huo li mat ta saa nut kir -
jas ta li sä va lais tus ta oli vat: pa kot -
ti ko Venä jän lai vas ton täys tu ho
Tsushi man me ri tais te lus sa tsaa -
rin kor vaa maan sää ty val tio päi vät 
edus kun nal la ja myön tä mään
suomalaisille yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden?

Toi nen asia, jon ka suo men kie -
lis tä sel vi tys tä jou dun vie lä odot -
ta maan on, mikä osuus Neu vos -
to lii ton kas san tyh jen ty mi seen
oli sil lä, että man ner val tio ra ken -
si 1950-lu vun puo li vä lis tä pa ris sa 
kym me nes sä vuo des sa maa il man 
suu rim man lai vas ton? Mitä vai -
kut ti kas san lo pul li seen tyh jen ty -
mi seen se, et tei tuo eit tä mät tä
maa il man suu rin lai vas to kos -
kaan saa nut yli voi mai sik si pro -
jek teik si osoit tau tu nei ta len to tu -
kialuk sia val miik si? 

Kir joit ta ja ko ros taa esi pu hees -
saan, että tämä on yksi nä ke mys
me risodan teo ri aan ja hän pyr kii
haas ta maan lu ki jan it senäi seen
ajat te luun. Minun osal ta ni hän
ai na kin on nis tui. Suo sit te len aja -
tuk sia he rät tä vän, hy vin ku vi te -

tun ja me risotaa laa ja-alai ses ti
kä sit te le vän teok sen lu ke mis ta
ai na kin so ta his to rias ta, me -
risodan käyn nis tä kiin nos tu neil -
le, mik sei pä muil le kin. 

JYRKI BERNER
Komen ta ja evp.

Hie no ku vaus ran nik ko-
ty kis töm me his to rias ta

Ove Enqvist  Heik ki Tii li kai nen
Lin na kesaa ret – Ran nik ko-

lin nak kei den elä mää so das sa ja
rau has sa 

Tam mi, 2014 
ISBN 978-951-31-8005-8

Ran nik ko tyk ki mie het, ye-ko -
men ta ja Ove Enqvist ja evers ti -
luut nant ti Heik ki Tii li kai nen,
ovat us kal tau tu neet suur työhön
kir joit ta es saan ja ku vit ta es saan
ran nik ko ty kis tö ase la jin ele tyis tä
vuo si kym menis tä ker to van niin
si säl löl tään kuin ul ko mi toil taan
mit ta van teok sen. Esi pu hees saan
kir joit ta jat aset ta vat teok sen pai -
no pis teen it se näi sen Suo men
ran nik ko puolus tuk sen kol meen
en sim mäi seen vuo si kym me -
neen. Pai no pis teen va lin ta ra jaa
”kyl män so dan” vuo si kym menet
eli 1950- – 1990-lu ku jen ke hi tyk -
sen ja ran nik ko puolus tuk sen
mer ki tyk sen tar kem man tar kas -
te lun ul ko puo lel le. Valin ta on oi -
ke aan osu nut! ”Kyl män so dan”
ajan jak so vaa tii oman pe rus teel -
li sen tarkastelunsa.  Riittäisikö
tuotteliaalla parivaljakolla aikaa
ja tarmoa tähän seuraavaan
vaiheeseen?

Ran nik ko ty kis tön Upsee riyh -
dis tys on vuo si kym me nien ai ka -
na do ku men toi nut kii tet tä väs ti
ase la jin his to ri aa usei na eril li si nä
teok si na päät ty en rt-jouk ko-
osas to jen 1980-lu vun lo pus sa jul -
kais tuun his to riasar jaan. Help -
po lu kui nen ko ko naisuut ta kä sit -
te le vä teos on kui ten kin puut tu -
nut. Enqvis tin ja Tii li kai sen kir ja
täyt tää tä män au kon. Kir ja ei ole
tie teel li nen ase la ji his to ri an ha ku -
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te os läh de viit tei neen. Nämä löy -
ty vät nii tä ha ke vil le useis ta muis -
ta jul kaisuis ta, jot ka on si säl ly tet -
ty kir jan lo pus sa ole vaan läh de -
luet te loon. Teos an taa myös ase -
la jim me his to ri aan pe reh ty mät -
tö mil le hy vän ku van vai keuk sis ta 
ja ran kois ta olo suh teis ta, jois sa
it senäi syy tem me al ku vuosikym -
meni nä ra ken net tiin vah va ja toi -
mi va ran nik ko puolus tus Laa to -
kal ta Sel kä me rel le. Tii li kai sen
help po lu kui nen teks ti ja su ju va
kynä yh dis tet ty nä Enqvis tin ase -
tek nil li seen ku vauk seen täy den -
tä vät hy vin toi si aan.  Ase la jin his -
to ri an merk ki hen ki löi den “hen -
ki lö laa ti kot” tar ken ta vat ku vaa
it senäi seen toi min taan ja rat kai -
sui hin kou liin tu neis ta, jos kus
luon teel taan sär mik käis tä kin
ran nik ko tyk ki mie his tä. Jää kä ri -
ken raa li Väinö Valveen hen ki lö-
kuva on otsikoitu ”Väinö Valve,
kiitelty ja kiistelty komentaja”.
Lukija voi kahden sivun tekstistä
muodostaa oman kuvansa
Merivoimiemme pitkäaikaisesta
komentajasta, Mannerheimin
yhdestä ”luottokenraalista!”

Kir jan sota-ai kaa kä sit te le vät si -
vut an ta vat tii vis te tyt ku vauk set
useas ta pie ni muo toi ses ta mut ta
ar mot to mas ta tais te lus ta saar ten
ki vi sil lä ran noil la tai jää la keuk -
sil la. Vii pu rin lah ti saa ri neen
maa lis kuus sa 1940 ja ke säl lä 1944 
on täyn nä näi tä esi merk ke jä. Itäi -
sen Suo men lah den lin nak kei den
ty kis tö tais te lut jäit se hyök kää vää
vi hol lis ta vas taan ovat pää osal le
suo ma lai sis ta kir joit ta ma ton
luku tal visotam me his to ri aa. Nyt
ta pah tu vat piir ty vät kir jan si vu -
jen tii vis tet ty nä sel ko kie lise nä
teks ti nä ja yk sin ker tai si na kart -
toi na lu ki jan eteen. Han koniemi
saa ri neen, Bengts kär, Some ri,
Mant si, Järise vä ovat ran nik ko-
tyk ki vä el le tuttuja nimiä, mutta
monelle sotahistoriamme har ras- 
ta jal le   tun te mat to mia   yk si tyis-  
koh tia. 

Suur saa ren tais te lu en tis tä ase -
vel jeä vas taan sai suun nit te le -
mat ta stra te gi set mit tasuh teet 
pun nit ta es sa suo ma lais ten suh -
tau tu mis ta Neu vos to lii ton kans -

sa juu ri sol mi tun ase le von eh toi -
hin. Man ner heim-ris tin ri ta rin,
ken raa li luut nant ti Mart ti Miet ti -
sen ris ti rii tai nen hen ki lö ku va on
tuo tu rea lis ti ses ti esiin hä nel le
omis te tus sa hen ki lö ku vauk ses sa. 
Myö hem pi tut ki mus on to den -
nut Miet ti sen to den nä köi ses ti
pe las ta neen Suo men mie hi tyk -
sel tä, hänen käskettyä avata tulen
saksalaista vastaan Suursaaressa
15.9.1944 vastaisena yönä. 

Kir ja si säl tää usei ta ar ki sia ku -
vauk sia lin nak kei den rau hanajan 
elä mäs tä ja sen mo ni puo li sis ta
on gel mis ta ja ilon het kis tä. Otsi -
kol la ”Meri ot taa oman sa” al ka va
osio ker too me ren ja saa ris ton
an ka ruu des ta ja ih mi sen pie nuu -
des ta. Per hei den so peu tu mi nen
saa ris ton mui den asuk kai den ka -
las ta ji en, luot si en, ma jak ka vä en
ja me ri var ti oi den yh teisöi hin on
vaa ti nut man te reel ta tul leel ta
”vai mo vä el tä” ja myös ko ke mat -
to mil ta pääl li köil tä sekä luon teen 
jous ta vuut ta että lu juut ta, jot ta
asi at eteni vät yk si näi sil lä saarilla
toivottuun suuntaan. Tähän voin 
lisätä omakohtaisen kommentin:
”Kokemusta on!” 

Kir jan lop pusivut ovat kuin ke -
ho tus seu raa vaan tut ki mus- ja
kir ja pro jek tiin! Ran nik ko ty kis -
tö ase la jin liit tä mi nen kou lu -

tushaa ra na
Meri voi miin to -
de taan kum mas -
tel len. Taus tal la
ole vaa Suo men
tur val li suus- ja
so ti las po liit ti sen
ase tel man muu -
tos ta Neu vos to -
lii ton ja Var so -
van lii ton ha jo a -
mi sen jäl keen
oli si voi nut lo -
puk si kä si tel lä
muu ta mal la lau -
seel la. Oli han
Var so van lii ton
hal lit se mas ta
Itä me res tä muu -
ta man vuo den
si säl lä muo dos -
tu nut NATO:n
si sä me ri. Kiin te -

än jär jes tel män haa voit tu vuus ja
ase ke hi tyk sen no pea etenemi nen 
oli vat 1990-lu vun al kuun men -
nes sä liit tä neet ky sy mys mer kin
ran nik ko puolus tuk sen tais te lun -
kes tä vyy den koh dal le. Kir joit ta -
jat to tea vat ran nik ko puolus tuk -
sen kehittämisen pai no pis teen
siirtyneen aselajin lak kauttami -
sen myötä ran nik ko jouk ko jen
liikkuviin ase jär jes- tel miin. 

Hie man tök säh tä väs tä lo pus ta
huo li mat ta ko men ta ja Ove
Enqvist ja evers ti luut nant ti Heik -
ki Tii li kai nen ovat luo neet teok -
sen, joka kuu luu jo kai sen ase la -
jis taan kiin nos tu neen ran nik ko -
tyk ki mie hen kir ja hyl lyyn. Epä -
var mo jen ai ko jen jäl leen hää -
möt tä es sä edes sä päin tu lee muis -
taa, että ra ken ta mi nen kes tää
vuo si kym meniä, mut ta pur ka mi -
nen hoi tuu muu ta mas sa päi väs -
sä! Tämä sel vi ää lu ke mal la ”Lin -
na kesaa ret – ran nik ko lin nak kei -
den elämää sodassa ja rauhassa”
sivu sivulta!

ASKO KILPINEN
Ran nik ko tyk ki vä en vii mei nen

ken raa li

1/2015 41

PAROLE

 



Kootut herjat
Man ner hei mis ta

Juha ni Suo mi
Man ner heim, vii mei nen 
kort ti?
 Sil ta la 2013. 836 sivua

Kun jos ta kin suur miehes tä ke -
rä tään kan si en vä liin lä hes kaik ki
mah dol li nen ne ga tii vi suus ja hä -
nen te ke män sä vir heet, niin onko 
se vai van väär ti ja his to rial li ses ti
ko vin an toisaa? Täl lai nen buu mi
on nyt me nos sa mar salk ka Man -
ner hei min koh dal la. Oman, pal -
jol ti ne ga tii vi sen nä ke myk sen sä
asiassa tuo esiin myös professori
Juhani Suomi.

C.G.E. Man ner heim oli suu ri
per soonal li suus, ja aris to kraat ti -
na hä nel lä oli kiel tä mät tä joi ta kin 
oma laa tui sia käy tös- ja toi min ta -
ta po ja, sekä nä kö kul mia asi oi hin. 
Hait ta si vat ko ne Man ner hei min
joh ta jan työ tä niin pal jon kuin
tänä päi vä nä an ne taan joi den kin
his to ri oit si joi den ta hol ta ym -
mär tää?  En usko.

Juha ni Suo men kir jas ta saa sen
kä si tyk sen, että Paa si ki vi ja Kek -
ko nen pe las ti vat maam me  jat -
kosodan jäl keen Mar sal kan asen -
tei den ja hä nen te ke mien sä vir -
heel lis ten pää tös ten ikä vil tä seu -
raa muk sil ta. Var sin kin Kek ko -
sen pro fii lia kir joit ta ja koet taa
nos taa, on han Suo mi tun net tu
”kek koshis to ri oit si ja”.  Pro fes so -
rin mie les tä Man ner hei min oli si
kai pi tä nyt liit tyä sa maan Val -
von ta ko mis si on  ylet tö mään ym -
mär tä mi seen  ja naa pu riys tä vyy -
den teen näi seen ylis tyk seen kuin
em. hen ki löt. Mar sal kan asen ne
on kui ten kin täy sin ym mär ret tä -
vä. Sel kä ei hä nen omaa mal laan
elä män ko ke muk sel la tai pu nut
sel lai sel le mut kal le kuin mo ni en
suo ma lais ten yh teis työ pyr ky rei -
den: ta kin kään tä ji en. Oli ko tämä
Man ner hei min suo rasel käi syys
nii den moit tei den väär ti, joi ta
kir joit ta ja hä nes tä esittää?
Tuskinpa!

Pre si dent ti ja so ta ve te raa ni
Mau no Koi vis to on lau su nut, että 

so tien ai kai set po liit ti sen joh don
ja so ti las joh don pää tök set oli vat
oi kei ta ja vai ke aan maa il man po -
liit ti seen ti lan tee seen suh teutet -
tu na täy sin ym mär ret tä viä.  Jäl ki -
viisaut ta voi aina har joit taa, mut -
ta his to ri aa pi tää yrit tää kat soa ja
ym mär tää kul loi ses ta kin ta pah -
tu ma het kes tä kä sin. Var sin kin
his to ri oit si joi den.

On ikä vää lu kea teok ses ta jat ku -
va na tois to na, että neu vos to joh to 
ei tule puut tu maan Suo men si säi -
siin asi oi hin. Kans sa käy mi sem -
me hän so tien jäl kei sen itänaa pu -
rin kans sa ei ol lut juu ri muu ta
kuin ma te le vaa alis tu mis ta Neu -
vos to lii ton joh don sa ne lui hin,
var sin ikä viin uh kai lui hin ja pik -
ku mai siin vaa ti muk siin. Pakon-
omais ta vai ei? Tus kin sen tään
sii nä mi tas sa kuin ta pah tui.

Miten on kä si tet tä vis sä, että
maam me sel vi si it se näi se nä val -
tio na toi sen maa il man so dan
pyör teis sä, jos sen po liit ti sen joh -
don te ke mät pää tök set oli vat yh -
tä mit tais ta vir hei den su maa? Ja
Man ner heim vain oma hy väi nen,
it se kes kei nen ja tyh män puo lei -
nen, lop pu vai heis saan jopa se nii -
li keu la ku va. Eli vain jul ki suut ta
ja jäl ki ku vaan sa var ten, niin kuin
Juha ni Suo mi to te aa. Sitä so pii
miet tiä! Kir joit ta jan jat ku va pie ni 
pi rui lu Mar sal kan per soonas ta ja
te ke mi sis tä on ikä vää luettavaa.

Kir jan lo pus sa on lai naus ul ko -
mi nis te ri Carl Enckel lil tä, että
”Man ner heim oli ot ta nut bol se -

vis mia vas taan tais te le mi sen elä -
män teh tä väk seen”. Oli ko se
Mar sal kal ta ko vin kaan suu ri syn -
ti?

PERTTI RAMPANEN

Sota ta rinoi na Lapu an
seu dun so ta len tä jis tä

Sep po Taka maa
Sota len tä jät 
Oma kus tan ne
Kes ki-Suo men pai no tuote 2014
150 si vua

Sep po Taka maa kir joit taa len tä -
jis tä, jot ka lä hes kaik ki oli vat hä -
nen tut tu jaan. Yhteis tä ta rinoi -
den koh teil le on ko ti paik ka, Kau -
ha van seu tu. Siel tä läh ti so ta len -
tä jäk si 23 mies tä. Ilma so ta kou lu
veti kummasti nuoria  miehiä.

Kaik ki kir ja tut his to ri at ja anek -
doo tit ei vät ole san ka ri ta rinoi ta à
la Jop pe Kar hu nen. Toki kir jas sa
nii tä kin on.  Mut ta toi saal ta ei
Kar hu sen kir jois sa ole kaik kia
Taka maan ta rinoi ta. Kau ha va lai -
set hä vit tä jä len tä jät sai vat 53 il -
ma voit toa ja pom mi tus len tä jät
224 sotalentoa. Kyllä niissä
tarinaa piisaa.

Taka maa on kir jan nut myös
luut nant ti Paa vo Kah lan ta pauk -
sen, joka on mi nun lem pi ta rina ni 
suo ma lai ses ta il masodas ta.  Kah -
la oli tie dus te lu ko ne Fok ker
CX:n tä hys tä jä, joka is tui omas sa
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ko los saan len tä jän ka bii nin ta ka -
puo lel la. Elo kuus sa 1942 kone
jou tui tor jun ta tu leen ja oh jaa ja
kaa tui. Len net tiin lii an ma ta lal la, 
et tei las ku var jo hyp py oli si on nis -
tu nut. Kah la päät ti yrit tää mah -
do ton ta: Hän kii pe si ko los taan
ko neen sii vel le. Mut ta las ku var -
jon lau kai sin tart tui jon ne kin ja
var jo al koi pur kau tua. Kah la sai
puu koin esil le ja nir ha si var jon
hih nat poik ki. Hän jäl keen hän
ah tau tui ko neen oh jaa moon
kuol leen len tä jän sy liin ja toi ko -
neen ko tiin. Kahlan onni ei
kestänyt loppuun asti. Hänen
Fokkerinsa ammuttiin alas Lapin 
sodassa ja miehistö sai surmansa.

Mon ta muu ta kin lu ke mi sen ar -
vois ta ta ri naa kir jas ta löy tyy. Sitä
ei löy dy kau pois ta, mut ta te ki jäl -
tä kyl lä kin: 

Sep po Taka maa 0400 191914 tai 
sep po.takamaa@netikka.fi

JUKKA KNUUTI

Hep poi nen ku vaus
ko ti rys sä-il miös tä

Heik ki Saa ri
Koti rys sät 
Miner va 2014, 300 si vua

Koti rys sät kuu lui vat kyl män so -
dan ai kaan. Neu vos to lii ton dip -
lo maa tit ja osin myös KGB:n
edus ta jat ta pai li vat sään nöl li ses ti
joh ta via suo ma lai sia  po lii tik ko -
ja. Ilmiö laa je ni 1970-lu vul la, jol -
loin po lii tik ko jen ja ta lous mies -
ten li säk si Teh taan ka tu al koi
”hoi taa” myös toi mit ta jia. Aamu -
leh den Hel sin gin toi mi tuk sen
esi mie he nä mi nul le kin il mes tyi
sään nöl li nen lou nasisän tä, Neu -
vos to lii ton tie to toi mis to APN:n
kak kos mies. Kos ka ta paa mi set
oli vat tois tu via, alet tiin nii den
neu vos to liit to lai sia isän tiä kut -
sua ko ti rys sik si. Koti rys sä oli sta -
tus sym bo li, koska sellaisen
omaaminen oli merkki siitä, että
olet merkittävä toimittaja tai
poliitikko.

Ava sin Saa ren kir jan odot ta en
siel tä löy ty vät tie don sii tä, kuin ka 

laa jas ti suo ma lai sia toi mit ta jia
”hoi det tiin”. Mitään täl lais ta tie -
toa ei kir ja si säl tä nyt. Luke mi sen
ar voi sek si sen kui ten kin te ke vät
ku vauk set naa pu rin mies ten suh -
teis ta joh ta viin po lii ti koi hin.
Hur jin esi merk ki sii tä, kuin ka si -
sä pii rei hin he saat ta vat pääs tä.
Koti rys sis tä mer kit tä vim mäl lä,
Vik tor Vla di mi ro vil la, oli us ko -
mat to mat nä kö alat ke vään 1981
hal li tus krii sin osa puo liin: hän oli
pai kal la mo lem pi en osa puol ten
si sä ren kaan ko kouk sis sa, Paa vo
Väy ry sen joh ta man kes kus ta -
puolu een työ va liokun nan ko -
kouk ses sa ja  de ma ri en   ko koon-
tues sa Mauno Koiviston
keittiössä. Tätä tarinaa ei Saaren
kirjasta löydy.

Minus ta ei tain nut olla hyö tyä
naa pu reil le. Lou nas kut sut lop -
pui vat, kun lou nasisän tä ni pa la si
Mos ko vaan. Tosin hän sa noi
esit te le vän sä mi nut seu raa jal -
leen. Sitä ei kui ten kaan  ta pah tu -
nut kos kaan. Ehkä syy oli se, et -
ten kos kaan ”eh ti nyt” kir joit taa
mi nul ta moneen kertaan
pyydettyä muistiota.

Koti rys sä-il miö on edel leen tut -
ki mat ta. Sii tä tu li si vaik ka pa hy -
vin mie len kiin toi nen väitöskirja.

JUKKA KNUUTI

Jat kosota pu nais ten 
sil mä lasi en läpi

tar kas tel tu na

Timo Viha vai nen, Ohto 
Man ni nen (toim.)
Sta li nin sa lai nen jat kosota 
Jat kosodan ve nä läi set
do ku men tit, 
Docen do
ISBN 978-952-291-091-2, 437 s.
 Por voo 2014

Pro fes so rit Ohto Man ni nen ja
Timo Viha vai nen ovat tut ki neet
ve nä läi siä ar kis to ja mel kein pä
työk seen jo pit kän ajan. Nyt he
pal jas ta vat sen, mil tä vä li rauhan
ja jat kosodan aika näyt ti neu vos -
tosil min. Ei lie ne mi kään yl lä tys,
että se näyt ti täs mäl leen sil tä,
mil tä neu vos to pro pa gan da ha lu -
si sen näyt tä vän kin. Se kuva ei to -
ti ses ti suo ma lai sia mai ri tel lut —
mut ta ei sillä kuvalla ollut paljon
tekemistä totuudenkaan kanssa.

Arkis tois ta on löy ty nyt tu kuit -
tain asia kir jo ja, jot ka tois ta vat
van hat ve nä läis väit tä mät Suo -
men syyl li syy des tä jat kosotaan,
Lenin gra din pii ri tyk seen, Itä-
Kar ja lan kes ki tys leirei hin ja niis -
sä har joi tet tui hin jul muuk siin,
suo ma lais ten epäinhimillisiin
sodankäyntitapoihin jne.

Kir jas sa on myös pet ros koi lai -
sen prof. Juri Kili nin kat saus jat -
kosotaa kä sit te le vään tut ki mus -
kir jal li suu teen Neu vos to lii tos sa
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ja ja Nyky-Venä jäl lä. Suo ma lai -
sis sa his to rian tut ki ja pii reis sä hy -
vin tun net tu ja ar vos tet tu Kilin
ot taa esil le yh den var si nai sen
hel men, vuon na 2000 jul kais tun
Lev Bezy mens kin kir jan, jon ka
nimi suo mek si kuu luu Hit ler ja
Sta lin en nen yh teenot toa. Täs sä
kir jas sa pal jas te taan puo lus tus -
mi nis te ri Timosen kon ja yleis esi -
kun nan pääl li kön Merets ko vin
18.9.1940 al le kir joit ta ma
asiakirja, joka pitää sisällään
seikkaperäisen suunnitelman
Suomen val loit- ta mi sek si.

Aiheut ti vat ko Vaa san sa ta maan 
kol me päi vää myö hem min li pu -
neet kol me sak sa lais ta jouk ko -
jen kul je tusalus ta sen, että suun -
ni tel maa ei kos kaan pan tu toi -
meen? Aina kin sen joh to pää tök -
sen voi teh dä, että puna-ar mei jan 
hyök käysuh ka oli vä li rauhan ai -
ka na to del li nen ja Sak san eri -
muo toi nen vä liin tu lo — joka al -
koi jouk ko jen kul je tuk sel la Poh -
jan lah den sa ta mis ta Suo men alu -
een läpi Kirk koniemeen ja ta kai -
sin — oli yksi ja to den nä köi ses ti
mer kit tä vin syy sille, että
Neuvostoliitto ei yrittänytkään
toteuttaa aikeitaan. 

Kir jas sa on yli 400 si vua. Ilok -
seen sitä ei voi lu kea, häm mäs -
tyk sek seen kyl lä kin. Ihme tel tä -
vää itä ra jan tuol la puo len riittää. 

ESKO VUORISJÄRVI

Tol va jär vi jäi vail le
an sait se maan sa mai net ta

Tee mu Kes kisar ja
Tol va jär ven jäl keen 
Suur tais te lun ih mis ten his to ria.
Sil ta la 2014. 303 s.

Neu vos to liit to lai nen jal ka vä ki -
di visi oo na hyök kä si Suo jär ven
koh dal ta heti tal visodan alus sa.
Vas ta hyök käyk seen lä he tet tiin
evers ti Paa vo Tal ve lan ko men ta -
ma Ryh mä Tal ve la vah ven net tu -
na evers ti luut nant ti Aaro Paja rin
joh ta mal la Jal ka vä ki ryk ment ti
16:lla. Yhdes sä he on nis tui vat
lyö mään neu vos to jou kot ja pi tä -
mään saa vut ta man sa ase mat so -

dan lop puun saak ka. Suo ma lais -
ten tap pi ot oli vat alle 800 mies tä,
neu vos to tap pi oi den ol les sa vii -
sin ker tai set. Tol va jär ven suur -
tais te lu jou lu kuus sa 1939 mer kit -
si pal jon, var sin kin mo raa li ses ti.
Tol va jär ven tais te lu on jää nyt
mo nen muun tais te lun var joon.
Tämä ja alun vas toin käy mi set
vai va si vat ryk men tin ko men ta ja
Paja ria pit kään. Sodan jäl keen
Paja ri yrit ti saa da ”pelkureita”
tilille aina alikersanttitasoa
myöten ja vaikuttaa mm. heidän
tuleviin ylennyksiin ja si joi tuk-
siin sa, pääosin onnistumatta.

Tol va jär vel lä kun nos tau tui
usei ta tu le via Man ner heim-ris tin 
ri ta rei ta mm. Ryh män ko men ta -
ja na Paa vo Tal ve la (ri ta ri nro 2),
ryk men tin ko men ta ja na Aaro
Paja ri (12.), pa tal joonan ko men -
ta ja na Kau no Turk ka (126.) (hä -
nen ni mi tyk ses sään mai nit tiin
tal visodan ai kai nen kun nos tau -
tu mi nen Tol va jär vel lä), komp -
panian pääl lik köi nä Eero Kive lä
(9.) ja Juho Pös si (7.). Yksi lu paa -
vim mis ta elo ku va oh jaa jis tam me, 
ai na kin jäl ki kä teen ar vi oi tu na,
Nyr ki Tapiovaa ra, kaa tui Tol va -
jär vel lä. 

Tol va jär ven tais te lui den kor -
kein joh to oli si mah dol li ses ti ny -
ky päivi nä kar siu tu nut so ti -
lasural ta lää kä rin tar kas tus ten tai
vii meis tään psy ko lo gis ten tes tien 
pe rus teel la. Ryk men tin ko men ta -
ja Paja ri oli sy dän sairas, huo no -
kuu loi nen ja luu lo tauti nen. Paja -
rin yh teydes sä mai nit tu hen ki lö -
koh tai nen roh keus se lit ty nee
osit tain huo no kuu loi suu del la.

Hän ei kuu lon sa vuok si ha vain -
noi nut ti lan tei den vaa ral li suut ta.
Ryh män ko men ta ja Tal ve la kaan
ei ol lut kaik kein ta sa pai noi sim -
pia ihmisiä.

 Paa vo Tal ve laa vai va si Tol va -
jär ven tais te lut vie lä elä män sä
lop pu puo lel la niin, että hän sai
pa ri kin ai voin fark tia tais te lu jen
vuo si päi vän tie noil la 1960-luvun
lopulla.

Sota pääl li köi den li säk si Kes -
kisar ja nos taa esil le myös ri vi -
mie het ja hei dän koh ta lon sa. Sen
vuok si hä nen his to rian kir joi tuk -
sen sa on elä män ma kuis ta, ei pel -
käs tään tak tis ta jouk ko jen lii keh -
din tää, ku ten vi ral lis luon tei sem -
mis sa his to ri ois sa. Täs sä teok ses -
sa mer kit tä vä nä läh de ai neis to na
Kes kisar jal la on mm. tais te lui hin
it se kin osal lis tu neen Kun to Ruo -
ko lai sen ke rää miä tie to ja juu ri
Tol va jär vel tä. Ruo ko lai nen haas -
tat te li poh jois hä mä läi siä ase vel ji -
ään ja yrit ti muu ten kin sel vit tää
ta pah tu mi en kul kua. Parin vuo -
den ta kai sen Raat teen tien ta sol le
tämä teos ei kui ten kaan ai van
yllä.

PASI PULJU

Kus taa II Adolf loi
mo der nin Ruot sin 

Mirk ka Lap pa lai nen
Poh jo lan lei jo na 
Kus taa II Aadolf ja Suo mi
1611 – 1632. 
Sil ta la 2014. 321 s.

Kus taa II Aadolf (1594–1632)
muis te taan so tu ri kunin kaa na.
Hän kui ten kin loi Axel Oxenst -
jer nan avus tuk sel la Ruot sis ta sen
ai kais ten mit ta pui den mu kaan
mo der nin eu roop pa lai sen val ti -
on. Mer kit tä vä osuus täs tä ke hit -
tä mis toi mes ta koh dis tui Suo -
meen, joka Venä jän vas taise na
pus ku ri val tio na oli ol lut pai kal -
lis ten aa te lisher ro jen tem mel lys -
kent tä nä. Kuningas sai veronsa,
jos sai. 
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Suomi oli syr jäi nen itä maa, jon -
ka ai noa teh tä vä oli olla suo ja -
vyöhyk kee nä Venä jää vas taan. 

Kus taa II Aadolf ja Oxenst jer na
al koi vat ke hit tää koko val ta kun -
taa. Tar koi tus oli saa da ke rät tyä
enem män ve ro ja ar mei jan tar -
pei siin te hos ta mal la hal lin toa.
Ulko po li tii kan pai no pis te siir tyi
idäs tä Bal ti aan ja Suo mes ta tuli
mie his tön tuo tan to alue ja ve ro -
jen ke ruu alue Bal ti an so ta ret kiin
ja Tans kal le mak set ta viin
Älvsbor gin lun nai siin. Hal lin -
non te hos ta mis ta mer kit si vät
myös ho vi oi keuk si en ja kau pun -
ki en pe rus ta mi nen, jota oli ta -
pah tu nut osin jo Kaar le IX:n ai -
ka na Poh jan lah den ran ni kol le.
Kaar lel la oli ol lut ta voit tee na Jää -
me ren po li tiik ka, mut ta Kus taa II 
Aadolf kes kit ti kau pan käyn nin

noihin kaupunkeihin ja lopulta
Tukholmaan voidakseen pa rem-
min kontrolloida vero- ja
tullituloja.

Myös us kon nol la oli suu ri mer -
ki tys. Ruot sis sa sää det tiin 1500-

ja 1600-lu ku jen vai hees sa usei ta
la ke ja lu te ri lai sen us kon non tu -
ke mi sek si. Kus taa II Aadol fin isä, 
ka to li sel ta vel jen po jal taan Sigis -
mun dil ta val lan kaa pan nut Kaar -
le IX ha lu si näin taa ta val lan siir -
ty mi sen po jal leen. Kus taa II
Aadolf toi mi myös pal jol ti Sigis -
mun din mah dol lis ta pa luu ta vas -
taan. Kaik ki ei vät Ruot sis sa kaan
ol leet Sigis mun din pa luu ta vas -
taan, vaik ka se tuon ajan po liit ti -
ses sa ti lan tees sa ei ol lut kaan us -
kot ta vaa. Mirk ka Lap pa lai nen on 
mie len kiin toi ses ti ja Tie to-Fin -
lan di an ar voi ses ti kir joit ta nut
Ruot sin ja sitä kaut ta myös Suo -
men ke hi tyk ses tä su ku jen hal lit -
se mis ta alu eis ta sen ajan mo der -
nik si valtioksi. 

PASI PULJU
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Perin neyh dis tyk sen vuo si ko -
kouk sen hen ki oli 21. hel mi kuu ta 
Mik ke lis sä hiu kan eri lai nen kuin
jär jes töis sä yleen sä näi nä an kei -
na ai koi na. Jäsen mää räs sä on yli -
tet ty ase te tut ta voit teet ja men -
neen vuo den ta lous kin oli plus -
sal la.

Nel jä vuot ta sit ten vuo si ko -
kouk ses sa Rovaniemel lä sil loi -
nen pu heen joh ta ja Juk ka Pen na -
nen sa noi, että jos hiu kan skarp -
paam me jä sen han kin taam me,
yli täm me jää kä reik si läh te nei den 
lu vun 1891 jää kä ri liik keen 100-
vuo tis juh liin men nes sä.       

100-vuo tis juh lia vie tet tiin näyt -
tä väs ti 20. mar ras kuu ta 2014 ja
vuo den lo pul la pe rin neyh dis tyk -
sen jä sen mää rä oli 1930. Tavoi te
oli siis pait si saa vu tet tu, jopa yli -
tet ty. Tur haan ei pu heen joh ta ja
Pert ti Laa ti kai nen ol lut tyy ty -
väi nen ava tes saan vuo si ko kouk -
sen 21. hel mi kuu ta Mik ke lis sä.
Ympä ris tö oli tar koi tuk seen mitä 
so pi vin, Jal ka vä ki museo. Yhdel lä 
sei näl lä oli vat jal ka vä en Man ner -

heim-ris tin ri ta -
rit ja toi sel la jal -
ka vä en ken raa li -
en ja jal ka vä en
tar kas ta ji en ku -
vat. Nykyi nen
jal ka vä en tar kas -
ta ja, jär jes tyk ses -
sä 31., evers ti
Juk ka Val kea-
jär vi toi vot ti yh -
dis tyk sen ter ve -
tul leek si Mik ke -
liin. Kokouk seen 
osal lis tui 40 yh -
dis tyk sen jä sen -
tä.

Tavanomai ses ti ko kouk sia
isännöi vät pai kal lisosas tot. Nyt
se ei ol lut mah dol lis ta, kos ka
Mik ke li pu to aa Kuo pi on,  Kes -
ki-Suo men, Kymen laak son ja 
Ete lä-Kar ja lan alu ei den vä liin.
Niin pä jär jes te lyis tä vas ta si vat
va ra pu heen joh ta ja Kari J. Tal vi -
tie ja Tii na Kiis ki Jal ka vä ki -
museon kans sa yh teis työs sä.
Yhteis työ oli luon te vaa, sil lä ko -

kouk sen yh teydes sä avat tiin jää -
kä rinäyt te ly.

Jää kä ri liik keen100-vuo si juh lat
su jui vat hie nos ti vii me syk sy nä,
sa noi Laa ti kai nen kiit tä es sään
jär jes te lyis tä vas tuus sa ol lei ta.
Jää kä ri kon ser tis sa piti ot taa
käyt töön Fin lan dia-ta los sa myös
par ve ke, kun per man to pai kat
lop pui vat. Kon sert ti vierai ta oli
noin 1500.

Jäsenen nä tyk seen yl tä nyt pe rin neyh dis tys
ko koon tui Mars kin ri ta rei den sil mi en alla

Puheen joh ta ja Pert ti Laa ti kai sen uusi vir ka pu ku. Hän
joh taa nyt Maan puolus tus kou lu tus ry:tä.



Vaik ka juh lat vei vät ra haa, nii -
den ta lous piti. Fin lan dia-ta lon
kus tan nuk set pys tyt tiin kat ta -
maan lip pu tu loil la. Lisäk si juh lia
tu ki vat ta loudel li ses ti mm.
Urlus-sää tiö sekä Vapaus so dan
in va li di en muis tosää ti ön Mat ti
Lau ri lan ra has to.

Puheen joh ta ja ker toi ko kouk -
sel le 100-vuo si juh liin liit ty väs tä
tie dot ta mi ses ta. Sen ehkä nä ky -
vin saa vu tus oli Ilta-Sano mi en te -
ke mä Jää kä rit-eri kois leh ti. Vaa ti -
mat to ma na mie he nä Laa ti kai nen 
jät ti mai nit se mat ta, että tu lok -
seen joh ta nut, yli voi mai sel ta tun -

tu nut han ke oli hä nen idean sa.
Jää kä ri juh lat oli vat nä ky väs ti
esil lä niin val ta kun nal li ses sa
kuin alu eel li ses sa leh dis tös sä
eikä vä hi ten pai kal lisosas to jen
ak tii vi suu den an sios ta.

Jää kä rei den pe rin ne lii ke on
saa nut run saas ti uut ta jul ki suut -
ta. Vain muu ta ma päi vä ko kouk -
sen jäl keen avau tui Ylen Elä väs sä 
ar kis tos sa net ti jul kai su jää kä -
reis tä. Se pe rus tuu his to rian tut -
ki ja Tau no Kuu si mä en
1967—1978 te ke mään 68 jää kä -
ri liik kee seen kes kei ses ti vai kut -
ta neen hen ki lön haas tat te luun.         

Elä vä ar kis to jul kai see ai neis tos ta
va jaan kol masosan, 15 haas tat te -
lua.  Jul kai su löy tyy osoit tees ta

http://yle.fi/aihe/ar tik ke li
/2015/02/23/uut ta-va loa-jaa ka ri -
his to ri aan-nain-he-itse-               
sen-ker toi vat

Jää kä ri liik kees tä ker to va kol -
miosai nen VHS-vi deo Jää kä ri en
tie kor va taan DVD:lla, jon ka pi -
tuus on noin puo li tun tia. Tämä
DVD tu lee ole maan kaik ki en yh -
dis tyk sen jä sen ten saa ta vil la.

 Yhdis tyk sen ko tisivu ja on ke hi -
tet ty ja niil tä löy tyy nyt mm. suu -
ri jouk ko jää kä rei den his to ri aan
liit ty viä va lo ku via. Yhdis tyk sen
Face book-sivu on saa nut run -
saas ti huo miota ja sil lä oli vuo -
den 2014 lo pus sa 1813 tyk kää jää.
Nyt luku on jo yli 2100.  Ja mikä
tär kein tä, suu rin osa si vun seu -
raa jis ta on muu ta vä keä kuin pe -
rin neyh dis tyk sen jä seniä, heh -
kut ti pu heen joh ta ja.

Kun asia lis ta oli ko kous tet tu
Man ner heim-ris tin ri ta rei den
sil mi en alla, voi tiin siir tyä en ti -
seen pää var ti oon ja put kaan. Nyt
siel lä to sin nau tit tiin lou nas.

Kokous ru peama pää tet tiin Jää -
kä rinäyt te lyn ava jai siin. Jal ka vä -
ki museon ti loi hin pys ty te tys sä
näyt te lys sä on esil le jää kä ri liik -
keen his to ri aan liit tyviä esi nei tä,
ai neis toa ja va lo ku via. Näyt te lyn
pys tyt tä mi ses tä vas ta si vat Mai sa
Crock ford ja jal ka vä ki museon
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Puheen joh ta ja Pert ti Laa ti kai nen ja va ra pu heen joh ta ja Kari J. Tal vi -
tie or ke stroi vat ko kouk sen kul kua Man ner heim-ris tin ri ta ri en sil mi en

Perin neyh dis tyk sen edel li nen pu heen joh ta ja Juk -
ka Pen na nen (kes kel lä) ja Jaan Nor ho (oi keal la) sai -
vat yh dis tyk sen kul tai sen an siomer kin. Alpo Veha -
nen (va sem mal la) sai ho pei sen.  Kuvas ta puut tu va
Ilkka Uoti la sai prons si sen an siomer kin. Ei-pai kal -
la ol leet saa vat merk kin sä myö hemmin.

Kokousyleisöä Jal ka vä ki museos sa. Etu ri vis sä va sem mal ta Timo Tulos maa, Timo
Siu kosaa ri, Oili Kil pi nen, Asko Kil pi nen, Mar ga ret ha Berghell, Rag nar Ahvo nen,
Kyös ti Vuon te la sekä Mar jo Ker vi nen. Toi nen rivi va sem mal ta Mai sa Crock ford,
Juk ka Val keajär vi, Mark ku Aher to, Ari-Ilma ri Iisak ka la, Hei di Tii mo nen, Eeva Luuk -
ko nen, Juha ni Pas si ja Ilkka Uoti la. Kol mas rivi: Kari Kiis ki, Jor ma Igna tius,  Pek ka
Joke la, Juk ka Knuu ti,  Alpo Veha nen, Brag de For sten, Jaan Nor ho, Pek ka Vir ta nen
ja  Sep po Räi hä.  Pahoit te lut etu kä teen, että tä män luok ka ku van kaik ki ni met ei -
vät ole mu ka na ja jär jes tyk ses sä.



joh ta ja Jan ne Paju nen. 21. hel -
mi kuu ta avat tu näyt te ly jat kuu
15. syys kuu ta 2015 saak ka.

Teks ti: Juk ka Knuu ti
Kuvat: Jor ma Igna tius, Paa vo

Mik ko nen
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Oikeal la alla:Jää kä ri ko ne ki vää riam pu -
ja na. 08/15- ko ne ki vää rin vyön pai kal -
leen pa nos sa  on hiu kan toi vo mi sen va raa

Oikeal la yl hääl lä: Jää kä rinäyt te lyn
har vinai suus, Pfad fin der-kurs sin sor -
mus. Kir jai met PfF ovat ly hen ne. Sor -
muk ses sa on kurs sin al ka mis päi vä
25.2.1915. Sor mus nu me ro 17 on kuu -
lu nut Hugo Öster manil le. Sor muk sen on
lah joit ta nut Sota museol le Mar ga re ta
Berghell, joka on Hugo Öster ma nin ty tär.

Jal ka vä ki museon  pe rin tei sis sä ti lois -
sa on avoin na  jää kä rinäyt te ly  21. hel -
mi kuu ta – 15. syys kuu ta 2015

Jää kä rei den jäl jil lä Kuu rin maal la 2.–5.7.2015

Jää kä ri mat ka Bal ti aan vie jää kä ri liik keen his to ri aan, jää kä rei den tais te lu paik koi hin 
ja mui hin koh tei siin Kuu rin maal la..
Asian tun ti ja na evl.  evp. Juha ni Myy ry läi nen

Hin ta: 645 €
puh. 010 289 8100 (Tam pe re)

  puh. 010 289 8102 (Hel sin ki)
  lo ma lin ja@lo ma lin ja.fi
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Mili ta ria mu seos sa Hämeen lin -
nas sa on avoin na näyt te ly ai hees -
ta Jää kä rit ja Sibe lius. Jää kä rit ja
Sibe liuk sen liit tää toi siin sa jää kä -
ri mars si.

Näyt te lyn ava jai sis sa pi tä mäs -
sään esi tel mäs sä ken raa li Sami
Sih vo (yllä oi keal la) ker toi, että
hä nen isän sä Jus si Sih vo toi jää -
kä ri mars sin sa nat Meren kur kun
yli pie nel lä Lola-ni mi sel lä (LoLa

= Lock stedter Lager) moot to ri -
ve neel lä. Sibe liuk sen sä vel lys tä
läh det tiin vie mään toi sel la moot -
to ri ve neel lä  Turus ta Tuk hol -
maan. Moot to riin tuli kui ten kin
vika ja vene aje leh ti usei ta päi viä
me rel lä, kun nes ajau tui Hii den -
maan ran taan, mis tä pääs tiin vie -
mään nuo tit Lie pa jaan.

Näyt te ly on esil lä 25.2.–
31.12.2015. 

Jää kä rit 100 vuot ta, Sibe liuk sen syn ty mäs tä 150.

Jean Sibe lius oli Hämeen lin nan
poi kia. Alla: Jää kä ri mars sin nuot -
tien kan si. Kuva: Sirk ka Oja la. 

OSASTOJEN YHTEYSHENKILÖT PAROLEEN

Osasto Nimi Puhelin Sähköposti

Etelä-Karjala Ignatius Jorma K.O. 040 503 6499 jorma.ignatius@iki.fi

Etelä-Pohjanmaa Passi Juhani 050 322 3469 juhani.passi@netikka.fi

Helsinki-Uusimaa Hakkarainen Arno 050 383 5486 arno.hakkarainen@gmail.com

Kainuu Ollanketo Jouko 040 773 7763

Kanta-Häme Kiviniemi Pertti 0400 846 956 perttikivi@hotmail.com

Keski-Suomi Porvali Martti 040 937 9008 porvalit@gmail.com

Kuopio Räihä Seppo 040 591 4611 sepporaiha@gmail.com

Kymenlaakso Mikkonen Paavo 044 550 9375 paavo.mikkonen@pp.inet.fi

Lappi Aherto Markku 0400 823 520 markku.aherto@pp.inet.fi

Länsi-Pohja Hiukka Pentti 040 593 9082 pentti.hiukka@pp2.inet.fi

Oulu Puonti Pertti  pertti.puonti@gmail.com

Pirkanmaa Tulosmaa Timo 040 744 0565 timo.tulosmaa@outlook.com

Päijät-Häme Iisakkala Ari-Ilmari 0500 761 676 a-i.iisakkala@phnet.fi

Satakunta Vehanen Alpo 0400 593 727 alpo.vehanen@dnainternet.net

Vaasa Ehrnrooth Martti 0500 663 939 martti.ehrnrooth@veo.fi

Varsinais-Suomi Vuontela Kyösti 0500 910 402 kyosti.vuontela@gmail.com



1/2015 49

PAROLE

Ennak koil moi tus ja kut su ke sä päivil le

Jää kä ri pa tal joo na 27 Perin neyh dis tys ry:n Hel sin ki-Uusi maa – osas to on tänä vuon na 
jär jes te ly vuo ros sa ke sä päivi en osal ta ja näin esit tää en nak ko kut sun ke sä päivil le. 
Kesä päivi en vi ral li nen osuus pi de tään per jan tai-il las ta 7.8. lau an tai-il taan 8.8. Sun nun tai na 
ei enää vi ral lis ta oh jel maa ole, vaan ku kin voi niin ha lu tes saan oma toi mi ses ti tu tus tua 
Jää kä reit ten Hel sin kiin mm Kari Tal vi tien ve tä mäl lä hau taus maa kier rok sel la Hie taniemes sä
 ja Kaar tin van hal la hau taus maal la.
Per jan tai-il lak si 7.8. ko koon nu taan yh tei seen il lan viet toon Suo men lin nan up see ri ker hol le,
lau an tai 8.8. vie te tään ret keil len yh tei sel lä bus sil la län ti sel lä Uudel la maal la, päi vä pää te tään
 yh tei seen il lan viet toon Kata janokan ka sinol la.
Kesä päivi en tar kem pi oh jel ma ja il moit tau tu misoh jeet jul kais taan Paro len nu me ros sa 2/15.
Täs sä vai hees sa li sä tie to ja an taa osas ton pu heen joh ta ja Arno Hak ka rai nen, 
arno.hak ka rai nen@gmail.com tai 050 383 5486 (il tai sin).
Hotel li Scan dic Grand Mari nan kans sa on neu vo tel tu ma joi tus kiin tiö ja ryh mä hin ta. Kukin 
va raa tar vit ta van ma joi tuk sen oma toi mi ses ti. Varaus tun nus on JAA080815 ja va raus on 
teh tä vä 18.07.2015 men nes sä.

ETELÄ-POHJANMAAN OSASTO

KEVÄTKOKOUS

JP 27:n Perin neyh dis tyk sen Ete lä-Poh jan maan osas ton ke vät ko kous pi de tään Lapu al la 
ra vin to la Tii tun Lii ve ris sä, osoi te Lii ve rin tie 3, ti 24.03.2015 klo 18.00. Kokouk ses sa 
kä si tel lään sään tö jen mää rää mät asi at.  Kokousesitel män pi tää Paa vo Lat va-Ras ku. 
Kah vi tus al kaa 17.30. Ter ve tu loa!

E-P:n os joh to kun ta 

HELSINKI-UUSIMAA
Jää kä ri ker ho

Jää kä ri ker ho jär jes tää esi tel mä ti lai suu den 27.4.2015 Töö lön to rin ka tu 2B:ssä 
(ent. Suo je lus kun ta ta lo) klo 17.30 al ka en. Esi tel män pi tää ko men ta ja kap tee ni Vil le Väns kä. 
Hän pi tää esi tel män ai hees ta ”Sam Sih vo ja Jää kä rin mor si an”..
Osas to tar jo aa kah vit, min kä vuok si toi vo taan etu kä teisil moit tau tu mi set. 
Ilmoit tau tu mi set: Arno Hak ka rai nen, arno.hak ka rai nen@gmail.com tai 050-383 5486 
(il tai sin)
Ter ve tu loa esi tel mä ti lai suu teen!
Joh to kun ta
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JÄSENMAKSU SÄHKÖPOSTILLA

Uusiu tu nut jä sen re kis te rim me mah dol lis taa nyt jä sen mak sun sekä las ku jen lä het tä -
mi sen myös säh kö pos til la.
Jäsen mak su jen ke rää mi nen tul laan te ke mään huh ti kuus sa. Jos ha lu at jä sen mak su si

ym. las kut jää kä ri kans lias ta säh kö pos tit se , il moi ta säh kö pos tiosoit tee si jää kä ri kans li -
aan 3.4.2015 MENNESSÄ. 

18. Jää kä riseminaa ri
Jää kä rit ja oi keus isän maa han ja sen puo lus ta mi seen
sun nun tai na 12.4.2015 Kau ha val la, Kor tes jär ven lii kun ta ta lol la

Klo 10.00 Perin ne ju ma lan pal ve lus
kap pa lai nen Rei jo Tuo mo la
Yli här män pu hal linor kes te ri
ka pel li mes ta ri Paa vo Mula rin joh dol la

Sep pel par ti on lä het tä mi nen ja 
kun niakäyn ti Jää kä ri muis to mer kil lä

Klo 11.00 Mah dol li suus ruo kai luun 
seu ra kun ta ta lol la.
Yhteis vas tuu lounas 10 €/hen ki lö
per heil le (2 ai kuis ta + lap si/lap sia) 25 €

Klo 12.00 Jää kä riseminaa ri

Musiik kia
Yli här män pu hal linor kes te ri
ka pel li mes ta ri Paa vo Mula rin joh dol la

Seminaa rin avaus
Kau ha van kau pun gin joh ta ja 
Mark ku Lumio

Tur val li suus po liit ti nen ti lan ne
Ken raa li Ari Puhe loi nen

Kah vi tar joi lu

Musiik kia

Maan pe tos vai  maan pe las tus
 jää kä ri lii ke la ki mie hen sil min en nen ja nyt
Pro fes so ri, toh to ri Juk ka Kemp pi nen

Vapaus so dan mie het
Antti Favénin muo to ku vasar ja jää kä reis tä
Vara tuoma ri Mat ti Mäen pää luo vut taa 
ku va ko koel man  Jää kä ri museol le

Seminaa rin jäl keen mah dol li suus tu tus tua 
Suo men Jää kä ri muse oon klo 17.00 saak ka

JP27:n Perin neyh dis tyk sen  
Ete lä-Poh jan maan osas to

Suo men Jää kä ri museon ys tä vät ry
Fin lands Jägar museum's vän ner rf
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JÄSENPALVELUN MYYTÄVÄT TUOTTEET

TUOTE            HINTA

Kor tit
Uudis tet tu jää kä ri lip pu              1,00
Jää kä ri lip pu kort ti              1,00
Jää kä ri lip pu kort ti 2-os. + kuo ri              1,50
Jää kä ri kun niamerk ki          1,00
Jää kä ri en tulo Vaa saan              1,00
Onnit te lu kort ti jää kä ri mer kil lä + kuo ri         1,00
Paket ti kort ti jää kä ri mer kil lä          0,50
Rovanie men jää kä ri pat sas          0,20
Skan gal-Man gal tiel lä + kuo ri         0,50
Suo men Jää kä rit          1,00
Turun jää kä ri pat sas          0,20
Vaa san jää kä ri pat sas          0,20
Was ser turm          0,20

Adres sit
Ilman teks tiä           10,00
Kans lias ta kiir joi tet tu na/toi mi tet tu na        12,00
Laa jem pi teks taus        13,00

Muut tuot teet
CD Jää kä rin mor si an, kes to 22 min                              10,00
CD-ROM Vir tu aa li jää kä rit                               25,00
Fall na för fri he ten -me dalj                  8,50
Jäga rens väg                           3,00
Jää kä ri en elä män työ — Itse näi syy den puo les ta, jul kai su         
(Kie let: suo mi, ruot si, sak sa, eng lan ti ja lat via)               10,00
Hopei set 27-kal vosin na pit                                         150,00
Hopei nen 27-rii pus ket jul la                                         150,00
Kir jeen sul ki ja merk ki, (ark ki sis 50 kpl)                 2,50
Kynt ti lä, Jää kä ri mer kil lä                                               8,00
Puuk ko Jää kä ri mer kil lä                                           50,00
Suo men Jää kä ri en elä mä ker ras to, I täy do sa 1957          5,00
Ur Jägar nas le vand och gär ning                 5,00
VHS Jää kä ri en tie I-III                              15,00

Vain jä senil le
Perin neyh dis tyk sen jä sen merk ki                               12,00

Eril li sil lä ha ke muk sil la myyn nis sä
Jää kä ri pienois merk ki                               80,00
Jää kä ri hauta merk ki                               80,00

Tilauk set Jää kä ri kans lias ta:
Poh jois ran ta 20 A 3
00170 HELSINKI
P. 09 135 1009/050 377 8845
(myös teks ti vies tit)
s-pos ti: jaa ka ri kans lia@ko lum bus.fi

Toi mi tam me tuot teet ker ran vii kos sa.
Hin toi hin li sä tään pos ti tus ku lut.

JÄÄKÄRISÄÄTIÖ - JÄGARSTIFTELSEN

Puheen joh ta ja - Ordfö ran de  Jäsenet - Med lem mar

JÄÄKÄRISÄÄTIÖ - JÄGARSTIFTELSEN

Puheen joh ta ja - Ordfö ran de Jäsenet - Med lem mar
Kil pi nen, Asko Anna la, Jari
Vara pu heen joh ta ja - Vice ordf Heis ka nen, Kari
Fager näs, Peter Häg glund, Gus tav
Asia mies- Ombuds man Kul juk ka, Antti
Eklin, Juk ka Man ni nen, Ohto

Pen na nen, Juk ka
Puhe loi nen, Ari
Sih vo, Sami

JP27:N PERINNEYHDISTYS ry —
FÖRENINGEN JB27:s TRADITIONER rf
Hal li tus -Sty rel se Jäsenet - Med lem mar
Puheen joh ta ja - Ordfö ran de
Laa ti kai nen, Pert ti Aher to, Mark ku
Vara pu heen joh ta ja - Ehrnrooth, Martti
Vice ord fö ran de Hak ka rai nen, Arno
Tal vi tie, Kari J. Iisak ka la, Ari-Ilmari
Sih tee ri - Sek re te ra re Mik ko nen, Paavo
Kiis ki, Tii na Park ko la, Ari

www.jp27.fi

PAROLE
Pää toi mit ta ja -  Chef re dak tör
Juk ka Knuu ti
040 753 2751
juk ka.knuu ti@gmail.com
Tait to Jyr ki K. Tal vi tie

il mes tyy vuon na 2014 maa lis kuun, ke sä -
kuun,  syys kuun  ja jou lu kuun alus sa
4 nu me roa vuo des sa, 20 €/vsk
4  num mer i året, 20 €/årg

Toi mi tus neu vos to — Redak tions råd                                                          
Asko Kil pi nen
Kari J. Tal vi tie
Kari Num mi la

KANSLIA: Auki ma—to 10—14. KANSLI: Öppet må—tors 10—14. Kans lia sul jet tu 9.6.—31.7.
Poh jois ran ta 20 A — Nor ra Kajen 20 A
00170 HELSINKI — 00170 HELSINGFORS
Puhe lin/te le fax 09-1351009 te le fon/te le fax, gsm 050-377 8845, email: jaa ka ri kans lia@ko lum bus.fi
Kans li an pu he li mat ovat "avoin na" kans li an au kiolo ai koi na. Muul loin voi jät tää vies tin tai lä het tää teks ti vies tin.



Hohenlockstedtin juhlassa olivat mukana kaikkien jääkäriperinnettä
kantavien joukkoyksiköiden liput. Jääkäritykistörykmentin  lippu saapuu

juhlapaikalle. Kuva Paavo Mikkonen




