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   Kesäl lä tuli ku luneek si 100 vuot ta
en sim mäi sen maail man so dan syt ty -
mi ses tä. Kaikki Euroo pan suur val lat 
oli vat va rus tau tu neet ham pai siin
asti. Euroop pa oli pom mi, jon ka sy -
ty tys lan kaan pani tu len  ser bina tio -
na lis ti Gav ri lo Princip. Ei hän so taa
sy tyt tä nyt. Ilman hä nen at ten taat ti -
aan joku muu ta pah tu ma oli si
väistä mät tä käyn nis tä nyt so taan
päät ty neen ta pah tu ma ket jun.   

   Kun Sak san kei sa ri vie lä empi so -
dan aloit ta mis ta, hä nel le kerrot tiin,
et tei jo käyn nis tet tyä lii ke kan nal le -
pa noa voi tu keskeyt tää. Se oli si mer -
kin nyt so taa var ten trim mat tu jen
rau ta tie aika tau lu jen menemistä
sekaisin.

   Kaik kial la ol tiin läh dös sä ly hy een 
so taan: vii meis tään jou luk si ko tiin.
Mut ta ku ten lä hes aina, nyt kään ku -
kaan ei voi nut ku vi tel la, kuin ka pit -
kä so das ta tu li si. Samoin ku ten mo -
nes ti muul loin kin ken raa lit oli vat
läh dös sä edel li seen so taan. Var sin -
kin liit toutu nei den joh dos sa ei
ymmär ret ty lainkaan uuden aseen,
konekiväärin merkitystä.  Taiste lut
piti rat kais ta jal ka vä en    pis tin hyök -
käyk sil lä ja rat suvä ki ryn nä köil lä.

   Ensim mäi sen maa il manso dan
tais te lut ei vät suo ranai ses ti ulot tu -
neet Suo meen, mut ta vä lil li ses ti so -
dan vai kutus mul lis ti maan tu le -
vaisuu den. 

 Jouk ko en nak koluu lot to mia 
nuo ria mie hiä  to te si yleiseu roop pa -
lai sen so dan tar joavan mah dol lisuu -
den Venä jäs tä ir tau tumiseen.  

   Toi sen maa il man so dan ta pah tu -
miin sit ten jou duimme kin mu kaan
alus ta al ka en. Lopul li ses ti koh ta -
lom me ratkais tiin Kar ja lan kan nak -
sen suur tais te luis sa, joi den 70 vuo -
den ta kais ta his to ri aa on monin
tavoin muisteltu.

   Vii me vuo si na olem me tottu neet
sa no maan, että elämme sy vän rau -
han ti las sa. Nyt tuo rau ha ei enää ole
lain kaan niin syvä. Venä jä on su rut -
ta käyt tä nyt ase voi mi aan Ukrainaa
vas taan. Ei ol lut yl lä tys, että suur val -
ta-ase maan sa haikai le va Venä jä riis -
ti Kri min Ukrai nal ta. Mos ko va ha -
lu si var mis taa Mus tan me ren laivas -
ton tu ki koh dan, Sevas topo lin.

   Voi vain toi voa, et tei jos kus tu le -
vai suu des sa muis tel la vuot ta 2014
suur ten sotata pah tu mi en al ka mis -
vuon na. 

                           †

Paro le koki ras kaan menetyk sen
hei nä kuus sa, kun leh teä yli 20 vuot -
ta tait ta nut Kari Meri lä kuo li kes ken
kau neimman kesän.

Kun otin leh den vas tuul le ni kuu si
vuot ta sit ten, Kari oh ja si mi nua al -
kuun leh den tekemi ses sä. Hän ylit ti
mo ninker tai ses ti tait ta jan roo lin ja
mo nes ti pe las ti pää toi mit ta jan tä -
män mo ki en vuok si uhanneel ta
häpeältä.

Jos leh teen oli me nos sa meriso -
dan käyn tiä kos ke va jut tu, me riup -
see ri evp. in nos tui ja ky syi, sai si ko
ju tun ku va teks tiä täy den tää tie doil la 
sii nä näkyvis tä lai vois ta. Ihmet te lin,
kuin ka hän jo kais ta leh teä tait ta es -
saan jaksoi innostua tehtävästään

 Paro le on jou tu nut tänä vuon na
on gel miin vaih tu vi en kir ja pai no jen
ta kia. Ne ovat ol leet pik ku jut tu ja
leh den tekemi ses sä ver rat tu na iki -
muis toisen tait ta jan menetykseen. 

 Kepe ät mul lat työ to ve ril le ja ys tä -
väl le.

   Juk ka Knuuti

Kan si ku va: 
Haminan kesäpäivillä seppeleen-
laskussa   sankarihaudoilla seisoivat
kunniavartijat jääkäriunivormuissa.
Kuvassa Markku Seppä. Kuva: Paavo
Mikkonen.

Takakansi:
Seppeleenlaskijat lähestyvät Haminan 
sankarihautaa perinneyhdistyksen
kesäpäivillä. Henkilöt vasemmalta
Kari J. Talvitie, Pertti Laatikainen ja
Pekka Jauhiainen. Kuva: Paavo Mik-
konen



Perinneyhdistyksen
iltapäiväkävely
Hami nan 
ym py rä kau pun gis sa

Hami nan ke sä päi vät 16. elo -
kuu ta oli niin sa no tus ti kom -
pak ti jut tu. Run saas sa kuu -
des sa tun nis sa ja run saan ki -
lo met rin kä ve lyl lä  tu tus tut -
tiin suo ma lai seen Hami nan
va rus kun ta ker hoon, Reser -
viup see ri kou lu tuk seen, kir -
kol li seen his to ri aan  al ka en
1300-lu vul ta. Bas tio ni edus ti
1800-lu kua, mut ta sin ne ra -
ken net tu Tat too-telt ta
2000-lu kua.  Kun niakäyn ti
san ka ri haudoil la, kau pun gin -
ta loon tu tus tu mi nen ja sen
mil jöös sä Hami nan lin noi tuk -
sen vä hän su rul li sen his to ri -
an kuu le mi nen sekä run sas
oppi or to dok si suu des ta Pie ta -
rin ja Paa va lin katedraalissa
ynnä lähtökahvit. Tuossa se
olisi lyhyen kaavan mukaan.
Mutta eipä tyydytä siihen.

Mikä olisi kaan so pi vam pi
kokoon tu mis paik ka JP27:n pe -
rinneyh dis tyk sen ke sä päivil le,
kuin Hami nan his to rial li nen up -
see riker ho, joka ny ky ään kan taa
pal jon vaa ti mat to mam paa va rus -
kun taker hon ni meä! Tilat ovat
upeas sa kun nos sa. Kun Hami nan 
val le ja kun nos ta neel ta van kisiir -
to lal ta lop pui vat työt, osoi tet tiin
seu raavak si koh teek si ker ho ja
hy vää jäl keä tuli.

   Ker hon sei nil lä oli kuu luisi en
ken raa li en ku via, mut ta myös
muu ten tär kei tä per soo nia.
Muka na ei tain nut enää olla ke -
tään, joka oli si os ta nut känt tyä le -
gen daa ri sel ta Var vaa ral ta. Onni
Vil kas kel ta vih rei ne bus sei neen
oli saa nut myös ku van sa sei näl le.
Ja mei tä hän oli mon ta, joi ta
Vilkkaan bus sit, kyl jes sä vint ti -
koiran kuva, kuljettivat sun nun -
tailomil le.

 Ohjel man al kuun nau tit tiin
lou nas, jon ka mie liin painuvin
yk si tyis koh ta oli vat upe at
marinoi dut herk kusienet. Resep -
ti vain jäi ky sy mät tä. Harmi.

   Seu raa va ras ti oli  RUK     ka -
dun toi sella puo lel la.  Käve ly mat -
kaa tuli run sas sata met riä.

  Kou lun  ma nee sis sa pu heet
aloit ti pu heenjoh ta ja Pert ti Laa ti -
kai nen, jonka sotilasuraan on
mahtunut mm. RUK:n johtajuus. 
Hän luovutti puheenvuoron

koulun nykyiselle johtajalle
eversti Timo Pöystille. Hän taas
vastaavasti kertoi olevansa
perinneyhdistyksen jäsen.

   Kuul tiin, että kou lus sa on vuo -
sit tain kak si kurs sia, jois ta vii -
meisin nu me ro 234 ”Syke”. Kurs -
seil la on ny ky ään ni met. Tapa
jota ei 1960-lu vul la tunnet tu.
Vuo sit tain val mis tuu noin 1400
vän rik kiä. His to rian sa aikana
kou lu on tuottanut 173.000 re -
ser vinup see ria. Kurs seil la on
yleen sä pa risen kym men tä nais ta
ja kak si ker taa kurs sin prii mus on 
ol lut nai nen. Pisim mäl le so ti -
lasural laan eden nyt naisupseeri
Suomessa on tällä hetkellä
majuri.

 Sää suo si päi vä kä ve ly äm me
erin omai ses ti: ohjel maan kuu -
lunut uk kos kuu ro kaa tui maa han 
kuun nel les sam me evers ti Pöys -
tin esi tys tä ma nee sis sa.   Saa toim -
me  siir tyä pou taan tu vas sa sääs sä
seu raa val le ras til le, run saan 200
met rin pää hän Mari an kir kol le.

Musiikki vuodelta 1918
Liepajan Trinitatis-kirkosta

Musiik kioh jel ma kir kos sa oli
sama kun tam mi kuus sa 1918 Tri -
ni ta tis-kir kos sa jää kä ri en van -
noes sa va lan sa. Valaa van -
nottaes sa yksi jää kä ri piti kiin ni
li pus ta. Kaik ki oli vat vä lil li ses ti
kos ke tuk sis sa lip puun, ri vit kyy -
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Apteek kars ka Nymalm joh dat te lee pe rin neyh dis tyk sen kesä-
päi vä läi siä Hami nan ym py rä ka duil la. 



när tun tu mas sa ja pe rät täi set ri vit
yh den mie hen pi tä es sä kät tä
edel li ses sä rivissä olevan olalla,
kertoi Pekka Jauhiainen.

 Ja mitä se Tri ni ta tis-kir kon
mu siik ki oli.  Yhdes sä lau let tiin
Mart ti Lut he rin tais te lu vir si
”Juma la ompi lin nam me”. Sit ten
kant to ri Pek ka Soranum mi soit ti
me lo di an, jon ka nais kuoro oli
tuol loin lau la nut. Pek ka luki jää -
kä ri va lan kaa van. Sitä seu rannut
vir si 579 oli si kyl lä osat tu van -
hoil la sa noil la, mut ta vir sikir jan
uu dis ta jat oli vat teh neet sen kin
han ka lak si lau laa. Musiik kioh jel -
ma päät tyi Jää kä rimarssiin.

   Pek ka ker toi saa neen sa lu van
kirk ko her ral ta ker toa kir kon his -
to rias ta, joka al kaa jo 1300-lu vul -
ta. Mari an kirk ko kuu luu sii hen
ki vi kirk ko jen sar jaan, jot ka al ka -
vat Por voos ta itään. Kivikirk ko ja
on suun nil leen päivän matkan
etäisyyksillä.

  Kir kos sa seu raam me liit tyi
seu ru eem me nai sis ta pu keu -
tumi sel laan erot tu nut rou -
vashen ki lö. Hän oli sää ty läis rou -
va Vil hel mii na Nymalm, Hami -
nan ap teek ka rin puo li so 1800-lu -
vun puo les ta vä lis tä. Hän ker toi,
kuin ka kirk koa vas ta pää tä ole van 
talon portailla 1800-luvun
lopulla istui pikkupoika piirte le -
mäs sä. Perhe ei pitänyt hänen
synkistä kuvistaan, kum- mi tuk -
sis ta ja luurangoista. Jäl kimaa il -
ma on ymmärtänyt Hugo
Simbergiä paremmin.

   Kun ohi tet tiin ni mi laat ta, joka
ker toi Var va ran asu neen tuos sa
ta los sa, tuli mie leen tä ti ni mie -
hen ta ri na tuos ta niin kuu luisas ta 
pul la kaup pi aas ta. Teh tä vä nä oli
jär jes tää jouk ku een ko ne ki vää rin 
puo lus tuk seen. Asei den si joi tus -
ta poh dit ta es sa saa pui pai kal le
Var va ra pul la kär ryi neen. Oppi- 
lail la vä läh ti, että ky sy tään pä
tuol ta.  Ja Var va ra han tie si: tuon
ki ven kyl keen yleen sä pan naan
yksi, toi nen tuon pen saikon reu -
naan ja kol mas tuon ne met sä au -
ki on kulmaan. Neuvosta otettiin
vaarin ja suo ri tuk ses ta saatiin
täydet pisteet.

   Nyt kä ve ly seu raa val le ras til le
oli kin pi tem pi, yli 200 met riä.
Rou va Nymalm se los ti asi antun -
te vas ti Hami nan val li en his toriaa
ja ra ken net ta. Näi tä ta rinoi ta
kuul tiin sa mal la kun kat sel tiin
Bas tio nin mas sii vis ta telt taa. Sen
var jos sa pi de tään ke sän mit taan
mui ta kin suu ria ylei sö ta pah tu -
mia kuin joka toi nen vuo si jär -
jestet tä vä suu ri kan sain vä li nen
so ti las mu siik ki ta pah tu ma Hami -
na Tat too.

Jääkärit sankaripatsaan       
vartijoina

 Seu raa va ras ti oli Carl Johan
Enge lin suun nit te le man (toki
Enge lin kä siala oli näh tä vis sä
myös Mari an kir kos sa) Johan-
nek sen kir kon vie res sä ole va san -
ka ri hau tuumaa. Pek ka sai kuin
sain kin jouk kom me jär jes ty -
mään neliriviin seppeleen laskun
ajaksi.

 Kunnniavartiona san ka ripat -
saal la oli kaksi jää kä riä. His to rial -
li siin uni vor mui hin olivat pu -
keutu neet.

  Sit ten sel vit tiin vain sa dan
met rin kä ve lyl lä, kun siir ryt tiin
kau pun gin ta lon  juh lasaliin.
Saimme aimo an nok sen li sää
Hami nan his to ri aa, kun Han nu
Kau ki ai nen esit ti mo no lo gin
”Hami na – elä mä ni lin noi tus”. 

 Roo li hen ki lö oli ve nä läi nen
kenraa li Dmit rij Ani ke jeff, joka
tuli lin nak keen pääl li kök si 1805
ja oli vi ras sa lin nak keen lo pet ta -
mi seen 1836 saak ka. Raja lin noi -
tus oli me net tä nyt mer ki tyk sen sä 
jo 1809 juu ri tääl lä Haminas sa
neu vo tellun Suo men so dan rau -
hanso pi muk sen joh dos ta: Ruot -
sin ja Venäjän raja siirtyi
Tornionjoelle.

 Läh ties sä kuul tiin, että mai -
nios ti näy tel lyt Han nu Kau ki ai -
nen oli itse asi as sa evp. kap tee ni,
joka oli ai ka naan an siok kaas ti
hoi del lut mm. RUK:n pro to kol -
la-asi oi ta.

   Kun siir ryim me ka dun yli Pie -
ta rin ja Paa va lin or to dok sikirk -
koon, taas oli vas tas sa evp. kap -
tee ni. Kirk koa esi tel lyt Isä Juk ka 

oli kap tee ni evp. Juk ka Jau hi ai -
nen. Isän nät to te si vat tyy ty väi nä,
että evp. kapteeneista on
moneksi.

   Isä Juk ka ker toi Hami nan or -
to dok si sen seu ra kun nan ja sen
kirk ko jen his to rias ta. Hän an toi
käy tän nön neu vo ja, kuin ka käyt -
täy tyä or to dok si kir kos sa: miehet
va sem mal le ja nai set oi keal le.
Sisäl le tul les sa or to dok si te kee
ris tin mer kin. Lute ri lainen kin voi 
teh dä, mut ta se ei ole vält tämä- 
tön tä.

  Orto dok si nen ju ma lan pal ve lus 
ei ole yhtä jär jes täy ty nyt kuin lu -
te ri lai nen. Ihmi set liik ku vat kir-
kos sa, kun käyvät sy tyt tä mäs sä
tuohuksia, ohuita me hi läis-
vahakynttilöitä eri alttareille.
Lapset liikkuvat ja saavat
touhuta, mutta play stationit ja
vastaavat pelit Isä Jukka sanoi
kieltäneensä.

Orto dok si seen ju ma lan pal ve-
lukseen voi tulla kesken kaiken ja
myös lähteä oman mielensä
mukaan.

  Joku ky syi Isä Jukal ta, mik si or -
to dok si ses sa ris tis sä on al haal la
vino poik ki puu. Nyt se kin tie de -
tään: Jee suk sen oi keal la puo lel la
ris tiin naulit tu na ol lut ros vo ka tui 
ja pää si tai vaa seen. Vasem mal la
ol lut sitä vas toin ki ro si Jee suk sen
ja jou tui kadotuk seen.

Kir kos ta oli kin taas enää sata-
kun ta met riä läh tö ruu tuun, va -
ruskun ta ker hol le. 

Läh tö kah ve ja juo ta es sa pu -
heenjoh ta ja Laa ti kai nen kiit ti
jär jes tä jiä hy väs tä oh jel mas ta ja
jät ti mie tit tä väk si, mis sä ensi ke -
sä nä ko koon nu taan. Tänä vuon -
na ha lut tiin ko keil la yh den päi -
vän mit tai sel la oh jel mal la, kun
al ka vat jää kä ri liik keen 100–vuo -
tis juh lalli suu det saat ta vat mat -
kaan runsaas ti eri lai sia ak ti vi teet -
te ja. Yksi päiväi nen oh jel ma on -
nis tui erin omai ses ti, kii tos jär -
jestäjien. Ja hiu kan myös Hami -
nan kau pun gin alu een sup peu -
den.
Teks ti: Juk ka Knuu ti   
Kuvat: Paa vo Mik ko nen, Jor ma
Igna tius
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Ylhääl lä: Kirk ko kan saa Mari an kir kos ta. Etu ri vis sä  
va sem mal ta Pert ti Laa ti kai nen, Eeva Luuk ko nen ja
Kari Tal vi tie. Seu raa vas sa ri vis sä Juha ni Pas si ja
vai mon sa Lee na  va sem mal la.

Vasem mal la: Apteek kars ka Nymalm esittelee
Tattoo-telttaa. 

Alla: Isä Juk ka kertoo uudesta ikonista.

Vas ylh: Han nu Kau ki ai nen
esit ti mo no lo gin ”Hami na –
elä mä ni     lin noi tus”.       Roo li - 
hen ki lö oli ve nä läi nen ken-
raa li Dmit rij Ani ke jeff, 

Vas: Lou nas Hami nan va rus -
kun ta ker hol la, en ti sel lä up-
see ri ker hol la.

Kuvat: Paa vo Mik ko nen, 
Jor ma Igna tius 
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Ylhääl lä: Reserviupseerikoulun aiempi ja nykyinen johtaja  
prikaatikenraali Pertti Laatikainen ja eversti  Timo Pöysti.

Vasemmalla: Valokuvaaja ei koskaan pääse kuvaan. Mutta
nyt pääsi. Paavo  Mikkonen ja puolisonsa Marja.

Alla: Haminan ympyräkaupungin kartta. Kartan musta
viiva kertoo kävelyretken reitin: vain alle 1,5 kilometriä ja
upea ohjelma.

Kuvat: Paavo Mikkonen, Jorma Ignatius. 
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 Kesä päivi en jat kot jär jes tet tiin
au rin koi ses sa Kot kas sa. Muka na
oli pie ni, mut ta pip pu ri nen jouk -
ko. Hele na Miet ti nen ker toi
Meri kes kus Vel la mos sa iso isäs -
tään jää kä ri kom mo do ri Väi nö
Miet ti ses tä, hä nen jää kä riajas -
taan, vai he rik kais ta vuo sis taan
Meri var tio lai tok sen pääl lik kö nä
sekä iso isä tut ki muk sen te ke mi -
ses tä. 

Kiin nos tu nut kuu li ja kun ta teki
na pa koi ta ky sy myk siä ja hy viä
huo mi oi ta. Kes kus te lu toi sy -
vyyt tä ai hee seen.  Rie mul la ei ol -
lut ra jo ja, kun esi tel män lo puk si
näim me en tisöidyn VMV:n eli
Väi nö Miet ti sen veneen kyljet
kiiltävinä.

Jat kan edel leen tut ki muk sen te -
ke mistä isoisästäni. Jos si nul la on 
va lo ku via tai ta rinoi ta jaet ta va na,                    

niin olen iloi nen ja kii tol li nen.
Eri tyi sen kiin nos tuk sen koh -
teena ni ovat JP 27:n ko ne kivääri -
komp pa nia, vuo den 1916 ja eri -
tyi ses ti elo-syys kuun so ta rin ta -
ma ko ke muk set, Alto na Bah ren -
feldt, pir tu tro ka rit 1920-lu vul la,
Meri var tio lai tok sen aika, VMV:t, 
Ahve nan maa toi sen maa il man-
so dan ai ka na, Stel la Pola ris, va -
koi lu toi min ta sekä me risota his -
to ria. Kaik ki huo mion ne ja kom -

ment tin ne ovat ter -
ve tul lei ta. Niitä voi
lait taa osoit tee seen:
helena.miettinen@a
mke.fi, 0400 241
753. Iso kii tos ja ku -
mar rus!

Hele na Miet ti nen
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Hele nan iso isän va na ve des sä

Hami nan kä ve ly kier rok sel la tuli
näh tyä täl lai nen muis to laat ta.

Viime vuosien kesäpäiviä
1999 Pir kan maa, Tam pe re
2000 Mik ke li, Sal pa lin ja, Puu ma la
2001 Ilma jo ki, Sei nä jo ki, Kor tes jär vi
2002 Hami na, Lap peen ran ta
2003 Tur ku, Pan sio, Pai mio
2004 Lah ti, Hol lo la, Vääk sy
2005 Oulu, Simo
2006 Hel sin ki, Tuu su la
2007 Kuo pio, Iisal mi
2008 Huit ti nen, Pori, Reposaa ri
2009 Imat ra, Lap peen ran ta
2010 Hämeen lin na, Hat tu la, Hau ho, Tuu los
2011 Jyväs ky lä
2012 Vaa sa
2013 Lie pa ja ym.
2014 Hami na

Mer ta ja men nei syyt tä Kot kas sa jää kä ri pa tal joo na 27:n ke sä päivi en
jat koil la. Pie ni, mut ta pip pu ri nen jouk ko sai kuul la jää kä ri kom mo do ri
Väi nö Miet ti sen vai he rik kaas ta elä mäs tä upeas sa Meri museos sa. Vas:
Hele na Miet ti nen, jää kä ri ker hon pe rus ta ja Mar jo Ker vi nen, Lee na ja
Juha ni Pas si, Eli na Suo mi nen.

mailto:helena.miettinen@amke.fi
mailto:helena.miettinen@amke.fi


Suomalaiset 
perinteisesti mukana
Saksan 16.
jalkaväkipäivillä
Hammelburgissa 

Järjestyksessä 18. Saksan
Jalkaväkipäivät (Tag der
Deutschen Infanterie)
järjestettiin Hammelburgissa
Baijerin osavaltiossa,
Bundeswehrin Jalkaväkikoulussa 
(Infanterieschule)
16.–18.7.2014. Päivät sisälsivät
ajankohtaisen Saksan jalkaväkeä 
käsittelevän esitelmän,
toiminta- ja kalustonäytöksiä
sekä yhteisen vapaamuotoisen
illanvieton. Päivien isäntinä
olivat Jalkaväkikoulun johtaja
prkenr Gert-Johannes
Hagemann ja Saksan
Jalkaväkiliiton puheenjohtaja
kenrl Rainer Glatz. 

Tapah tu maan osal lis tui vat
Maa so ta kou lun joh ta ja ev Kim -
mo Leh to, joka toi mi myös mat -
kan joh ta ja na, Lapin Jää kä ri pa tal -
joo nan ko men ta ja evl Oula
Astel jo ki Jää kä ri pri kaa tis ta ja
rou va Kir si Astel jo ki sekä Vaa -
san Ran nik ko jää kä ri pa tal joo naa
edus ta nut pe rus yk si kön pääl lik -
kö kaptl Simon Käll man Uuden -
maan pri kaa tis ta. Lisäk si oma na
osas to naan oli suo ma lais ten re -
ser vi läis ten muo dos ta ma am pu -
ma jouk kue, joka tuli ko va tasoi -
ses sa kil pai lus sa hie nos ti kol -
man nek si.  

Majoi tus oli jär jes tet ty Elfers- 
hau se nin ky läs tä, jon ne saa vut tu -
am me ta pasim me sak sa lai sen yh -
teysup see rim me ja so vim me tar -
kem min seu raa vi en päi vi en oh -
jel man. Illan viet to jat kui hy väs sä
hen ges sä mait ta van il lal li sen ja
uu si en sak sa lais ten ys tä vi en pa -
ris sa.

Tors tai 18.7.2014 al koi ev Leh -
don ter veh dys käyn nil lä Jal ka vä -
ki kou lun joh ta jan luo na, jon ka
jäl keen tu tus tuim me aa mu päi -
vän ai ka na ka lus toesit te lyi hin
kou lun alu eel la. Rou vil le oli sa -
man ai kai ses ti jär jes tet ty käyn ti  

     
Ham mel bur gin kau pun gis sa.
Lou naan jäl keen oli vuo ros sa Jal -
ka vä ki päivi en vi ral li nen avaus ja
jal ka vä ki päivi en pää esitel mä.
Ilta päivän päät teek si tu tus tuim -
me Jal ka vä ki kou lun lä hei syy des -
sä si jait se vaan ra ken ne tun alu een 
(asu tus kes kus) tais te lu kou lu tus -
alu ee seen — Bonn lan diin — joka 
itse asi as sa on ai koi naan ol lut
asut tu, noin 2000 asuk kaan kylä
kaup poi neen, pos tei neen ja kou -
lui neen päi vi neen. Yhtei nen il -
lan viet to al koi opin nois saan me -
nes ty nei den sekä am pu ma kil pai -
lun eri sar jo jen pal kin to jen jaol la
ja päät tyi va paa muo toi seen seu -
rus te luun mu sii kis ta ja ruo as ta
naut tien.

Läh tö päi vän aa mu na osal lis -
tuim me sep pe leen las kuun Jal ka -
vä ki ki vel le sekä kent tä ju ma lan -
pal ve luk seen, joka näin suo ma -
lai ses ta nä kö kul mas ta oli ai na kin
mu sii kil li ses ti var sin viih dyt tä vä
ja mo der ni ko ke mus. Aamu päi -
vän päät teek si eh dim me vie lä tu -
tus tua ker ron taan hy vin eläy ty -
vän op paan joh dol la kou lun alu -
eel la si jait se vaan jal ka vä kimu se -
oon, jo hon oli pys ty tet ty myös
JP27:n pe rin tei tä edus ta va 
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Reser vi läisasevel jet yh teis ku vas sa Wie sel-tie dus te lu vau nun
edes sä. Hen ki löt va sem mal ta Mii ka Suvan to, Devers, Juk ka
Lind fors, Ber ning. Heik ki  Koi vu pa lo, Tee mu Lah ti nen, Pek ka
Sil lan pää ja Dra bins ki.



nurk kaus. Ennen ko ti mat kal le
läh tö äm me oli jär jes tet ty suo ma -
laist ten ja sak sa lais ten yh tei nen
lou nas Fin nenes sen, jon ka yh -
teydes sä ev Leh to kiit ti isän tiäm -
me vie lä ker ran erin omai sis ta
jär jes te lyis tä ja vie raan va rai suu -
des ta. Pää tös lounas jäi eri tyi ses ti
mie leen ys tä väl lise nä ja läm min -
hen kise nä ti lai suu te na  — lois ta -
vis ta tar joi luis ta pu hu mat ta kaan. 
Oli jäl leen ker ran so ti laan tul lut
aika jät tää jää hy väi set ja ot taa
kurs si koh ti ko ti maa ta.

 Oula Astel jo ki

Perinteistä
aseveljeyttä
Hammelburgissa 

Suomalaiset lainasivat
miehen Saksan
ampumajoukkueeseen

Dele gaa ti oon oli saa tu  mu kaan
kat ta va jouk ko nuo ria, kes ki mää -
rin kol me kymp pi siä, re ser vi läi -
siä. Edus tet tu na oli koko kir jo
ryh män koos tues sa niin mie his -
tös tä, ali up see ris tos ta kuin up -
see ris tos ta. Mat kan joh ta ja na toi -
mi ylil Pek ka Sil lan pää, Aka tee -
mi nen maan puolus tusyh dis tys
ARU ry:a edus ti vat ylik Tee mu
Lah ti nen, alik Heik ki Koi vu pa lo
ja jääk Mii ka Suvan to sekä Tam -
pe reen kor kea kou lu jen re ser -
viup see rit ry:a edus ti kers Juk ka
Lind fors.

Ohjel maa oli tar jol la run saas ti,
ku ten ta val lis ta. Tär keim pä nä
osuu te na meil le re ser vi läi sil le
kui ten kin oli tors tain am pu ma -
kil pai lu, jos ta seuraavassa
tarkemmin.

Tänä vuon na kil pai lua oli uu -
dis tet tu mo nel la ta val la. Nyt oli
erik seen sar jat sak sa lai sil le am -
mat tisoti lail le ja re ser vi läi sil le.
Kan sain vä lis ten jouk ku ei den vä -
li nen kil pai lusar ja oli säi ly nyt on-

nek si vie lä mu ka na. Kil pai lun
kul ku oli muu tet tu joka sar jas sa
toi min nal li sem paan – ja eh dot- 
to mas ti pa rem paan —  suun taan.

Asei na ovat sak sa lais ten pal ve -
lu aseet, Hec kler & Koc hin val -
mis ta mat ryn näk kö ki vää ri G36
ja 9 mm pis too li USP P8. Jouk ku -
ei den kook si oli mää rät ty nel jä
hen ki löä, joka oli eh do ton vaa ti -
mus. Tähän vaa ti muk seen konk -
re tisoi tui kin yh teis työm me, kun
aa mun käs kynan nos sa Sak san re -
ser vi läis jouk ku een joh ta ja kap -
tee ni Anders Devers to te si jouk -
ku een jä senen sä myö häs ty neen
yöl lä Ber lii nin ju nas ta ja puut tu -
van jouk ku ees ta. Suo men jouk -
kue oli va rau tu nut on nek si mat -
kaan va ra mie hel lä, jo ten pys -
tyim me luo pu maan Frank fur tis -
sa työs ken te le väs tä alik Koi vu pa -
los ta sak sa lais ten edun hy väk si!

Ammun nas sa saa vu tim me kol -
man nen si jan, mikä oli hyvä suo -
ri tus sii hen näh den, että osa am -
pui ky sei sil lä aseil la en sim mäis tä
ker taa elä mäs sään. Jou kos sam me 
oli am mun taa pal jon kin har ras -
ta nei ta sekä sii nä toi min nas sa
kou lut ta ji na ja tuo ma reina kin
toi mi nei ta, mut ta täs tä huo li mat -
ta mm. kyseinen pistooli osoit-
tau tui haastavaksi. 

Reser vi läis jou kon puo les ta
voi daan to de ta, että mat ka oli
erin omai nen ja jo kai nen oli kii -
tol li-nen, kun sai mah dol li suu -
den olla mu ka na. 

Sak sa lai set tar jo si vat mai niota
seu raa, ja heti alus ta pi tä en koim -
me ole vam me kuin yhtä jouk koa
hei dän kans saan. Saim me teh dä
par haam me, jot ta emme ko ke -
neet jää väm me kai kes sa vie raan -
va rai suu des saan pal ve lus ta vel -
kaa. 

Tilaa mat tam me meil le il moit -
tau tui käyt tööm me niin ho vi kul -
jet ta ja kuin opas. Yllä tys oli myös
se, kun ylik Lah ti sel le ar vaa mat ta
vi ral li ses ti il moit tau tui ja pyy si
pu hut te lu lu paa suo men kie lel lä
vas ti kään Sak sas sa pal ve luk seen
as tu nut Poh jan maal ta ko toi sin
ole va nuo ri tais te li ja. 

Täl lai set koh te li ai suu det läm -
mit ti vät van han yli ker san tin
miel tä. Toi vot ta vas ti voimme
tavata taistelijan seuraavan ker-
ran Hohenlockstedtin 100-vuotis 
jääkärijuhlallisuudessa ensi
vuonna. Sin ne hänkin oli ai keis sa 
men nä. 

Pekka Sillanpää

Katso yhteiskuva viereisellä
sivulla.
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Jääkäriliikkeen
juurilla

Lauan tai na 27.syys kuu ta aloi -
tam me sa ta vuo tis juh lam me
muis to ti lai suu del la ak ti vis ti Her -
man Gum me ruk sen hau dal la
Pyhän Jaa ko pin kir kol la Pai -
mios sa. Joku saat taa ky syä, että
mik si juu ri hä nen hau dal laan?
Vas tauk se na voi si olla, että Gum -
me rus oli alus ta saak ka mu ka na.
Hän ei ol lut jää kä ri, mut ta oli ai -
van ensi met reil tä al ka en tär keä
or ga ni saat to ri ja tu ki ja. Gum-
me rus oli ak ti vis ti sa nan sy vim-
mäs sä mer ki tyk ses sä.

Maan tieteel li ses ti on ehkä yl lät -
tä vää, että jää kä ri liik keen avain -
hen ki lö sai tie don Itä val ta-Unka -
rin pe rin tö ruh ti naan ark ki hert -
tua Frans Fer dinan din mur has ta
ke sä kuun lo pul la 1914 Dal -
matian ran ni kon tun tu mas sa,
mis sä oli ol lut te ke mäs sä Roo -
man his to ri aan liit tynyt tä tut ki -
mus työ tä. Sota oli vie lä kuu kau -
den pääs sä, mut ta Gum me rus
kii reh ti Adrian me ren ää rel tä ko -
tiin sa Roo maan. Siel tä kä sin hän
seu ra si maa il man so taa edel tä nei -
tä dramaattisia vaiheita, jotka
ketjureaktion tavoin johtivat
sodan puhkeamiseen. 

Hyvin pian Her man Gum me -
rus oli yh teydes sä tie de miesys tä -
vään sä, Wie nis sä asu vaan Johan -
nes Öhqvis tiin, tu le van jää kä ri -
ken raa lin isään. Molem mat toh -
to rit oli vat voi mak kaas ti sitä
miel tä, että puh jen nut sota saat -
tai si vie dä Suo men it senäi syys -
asi aa eteen päin. Her rat so pi vat,
että Her man Gum me rus läh ti si
syys kuun puo li vä lis sä 1914 Ber -
liiniin an ta maan kei sa ril li sen
Sak san ul ko asi ain hal lin non vir -
ka mie hil le ja so ti las joh dol le tie -
to ja Suo men ti lan tees ta. Eri kois -
ta oli, että Sak san vi hol lis maan
kansalainen Gummerus mat-
kus ti Italiasta ns. ”kei sa ri pas sil la” 
Berliiniin.

Sak san al ku menes tys län nes sä
oli hii pu nut ja me nos sa oli ”kil -

pa juok su” koh ti Kanaa lin ran taa.                              
Samal la al koi vat suur -
tais te lut Itä-Preus sin
suun nal la ja sil loin
myös Itä me ren alue
tuli kiin nos ta vak si.
Sak san pää kau pun gis -
sa Suo men asi aa kä si -
tel tiin useal la ta hol la
ja lo pul ta pää tök sek si
tuli, että Gum me ruk -
sen oli itse kii reh dit tä -
vä Suo meen ot ta maan
sel vää ak ti vis tien ja
muiden riip pu mat to -
muu teen pyr ki vi en pii-              
rien toiminnasta. 

Tuk hol mas ta pää si so -
ta ti lan kin val li tes sa lai -
val la Suo meen Rau man
kaut ta, mut ta Her man
Gum me ruk sel le ky sy mys 
ei ol lut pel käs tään mat -
ka jär jes te lyis tä. Hänel lä
ei ni mit täin ol lut voi mas sa ole vaa 
pas sia. Lisäk si ko ti maas sa odot ti
van git se mis mää räys ja puo len
vuo den tuo mio ma jes teet ti ri kok -
ses ta. Sel lainen kin oli tut tua täl le
ak ti vis til le, sil lä hän oli is tu nut
van ki na joi ta kin kuu kau sia Pie -
ta ri-Paa va lin lin noi tuk ses sa Bob -
ri kof fin mur han jäl keen. Tuk hol -
ma lais ten ys tä vien sä avul la
Gum me ruk sel le jär jes tyi 
Åbergin nimel lä vää ren net ty
ruot sa lai nen pas si. Var muu den
vuok si hä nen oli ajet ta va pois
viik sen sä. Sil ti eräät tut ta vat tun -
nis ti vat hä net Suo mes sa. Tavat -
tu aan usei ta kes kei siä itse- näi -
syys mie hiä Her man Gum me- rus 
pa la si lo ka kuun puo li vä lis sä
Ruot siin Tor ni on kaut ta. 

Viik set kas voi vat il mei ses ti hy -
vin no peas ti, sil lä Hugo Back -
mans so nin kuu luisas sa työs sä ne 
ovat en ti sel lä pai kal laan, vaik ka
tau lun aihe liit tyy Ber tel Pau li gin 
ja Wal ter Hor nin ta paa mi seen
jou lu kuun alus sa 1914.

Her man Gum me rus kii reh ti
Tuk hol man kaut ta Ber liiniin ja
edel leen Wie niin ta pa maan
Johan nes Öhqvis tiä. Sen jäl keen
oli koti muu tet ta va Roo mas ta
Tuk hol maan, min ne hän en nät ti
so pi vas ti ta paa maan 5. jou lu kuu -

ta 1914 yli op pi lasak ti vis tien
edus ta jia. 

Sii tä eteen päin Gum me rus kyt -
key tyi jää kä ri liik keen ja jää kä rei -
den historiaan. Mutta se onkin jo
uusi tarina.

Ilman ve ren vuoda tus ta Her -
man Gum me rus ei it senäi syys -
tais te lus ta sel vin nyt. Jou lu kuun
puo li vä lis sä 1917 hän ylit ti Haa -
pa ran nan kaut ta ra jan – täl lä kin
ker taa il man pas sia. Olot oli vat
muut tu neet ja pa luu mat kal la
Tapanin päi vä nä 1917 hän sai sel -
lai sen neu von, et tei ra ja var ti ois ta
tar vit se vä lit tää. Kui ten kin kan -
ta es saan lauk ku aan Tor nion joen
poik ki hän sai ra ja mies ten luodin 
reiteensä. Häntä oli epäilty rup-
lien salakuljetuksesta.
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KARI J. TALVITIE

Kari Tal vi tie ih met te lee  Her man
Gum me ruk sen par ran kas vua. Viik -
set kas voi vat il mei ses ti hy vin
no peas ti, sil lä Hugo Back mans so nin
kuu luisas sa työs sä ne ovat en ti sel lä
pai kal laan, vaik ka tau lun aihe liit tyy
Ber tel Pau li gin ja Wal ter Hor nin
tapaamiseen joulukuun alussa 1914 



Auft ra gungs tak tik                       
nyt lä hes muo ti ter mi

Teh tä vä tak tiik ka on ol lut vii me
ai koi na lä hes muo ti ter mi so ti lai -
den kes kuu des sa. Aihees ta on
kes kus tel tu ja teh ty jopa väi tös -
kir ja. Teh tä vä tak tiik ka on pe rin -
tei nen sak sa lai nen tais te lu ta pa,
joka pe riy tyy aina Fred rik Suu -
ren ai koi hin. Teh tä vä tak tiik ka
on tul lut Suo meen jää kä ri en mu -
ka na osa na sitä so ta tai toa, jon ka
he Sak sas sa op pi vat.

Jääkärikoulutus Saksassa oli
erityinen me nes tys ta ri na, kos ka
sille oli kaksi tärkeää edel ly tys tä.
Ensik si, vain sellaiset mie het, jot -
ka 1915 tulivat vapaaehtoisina
Suomesta, pystyivät siihen. Toi-
sek si: näiden miesten täytyi eh -
dotto mas ti saada koulutusta Sak- 
sas sa.

Tehtävätaktiikkaa saksalainen
armeija oli käyttänyt jo suku-

pol vi en ajan. Tehtävätaktiikan
muodostuminen on kuitenkin
vähemmän tunnettua. Valotan
tehtävätaktiikan historiaa preus-
si lais-sak sa lai sis sa ase voi mis sa.

Preus si lai set oli vat Seit sen vuo -
ti ses sa so das sa 25.8.1758 hä -
viämäs sä Zorn dor fin tais te lun.
Kunin gas Fred rik Suu ri vaa ti rat -

su vä en ken raa li luut nant ti Fried -
rich Wil helm von Seyd litz-Kurz -
bachia te ke mään ke ven nyshyök -
käyk sen preus si lais ten hor ju van
kes kus tan tu ke mi sek si. Fred rik
uh ka si, että ken raa li vas ta si pääl -
lään tais te lun lop pu tu lok ses ta.
Von Seyd litz kiel täy tyi kui ten kin
tois tu vas ti ku nin kaan sa ni men-
omai ses ta käskystä.

Von Seyd litz odot ti het keä, jol -
loin hän oli preus si lais ten lin jo -
jen läpi ryn nis tä nei den venä-
läis ten pää voi mien sel kä puo lel la.  
Vas ta sil loin hän hyök kä si venä-
läis ten kyl keen ja sai näin ai kaan
mak si maa li sen vai ku tuk sen.
Preus si lai set voit ti vat tais te lun ja
lopul ta koko so dan. Preus si lai -
nen ken raa li von Seyd litz tais te li
jo yli 250 vuot ta sit ten ta val la,
jos sa oli teh tä vä tak tii kan piir tei -
tä. Nii tä ku vaa ku vai lee Bun des -
weh rin oh jesään tö seu raa vas ti:    
” Joh ta ja, joka vain odot taa käs -
kyä, ei voi käyt tää  het keä hyö -
dyk seen. Itse näi syys sal lii joh ta -
jal le jo kai sen ti lan teen ar vi oin nin 
ja roh ke an hyö dyn tä mi sen. Hä- 
nen täy tyy, sil loin kun se on vält -
tä mä tön tä, myös il man käs kyä
suo rit taa toi sen teh tä vät, tai luo -
pua omas ta teh tä väs tään  ja toi -
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Reser vin evers ti-
luut nant ti Mark
Aretz esi tel möi
suo mek si ja sak-
sak si Kor tes jär-
ven 17. jää kä ri-
se minaa ris sa 
6.4.2014 ai hees ta 
"Jää kä rit ja teh-
tä vä tak tiik ka".

Teh tä vä tak tii kan läh tö koh dat seit sen vuo ti sen so dan Zorn -
dor fin taistelussa elo kuus sa 1758. Kunin gas Fred rik Suu ri
tart tui lip puun ja joh ti vas ta hyök käys tä. 

Jää kä rit toi vat tul les saan
teh tä vä tak tii kan



mia esi mie hen toi min ta-aja tuk -
sen hen ges sä.” 

Teh tä vä tak tii kan käyttöön otta-  
mis ta edelsi monta takaiskua,
ennen kuin se tuli lopullisesti
preussilais-saksalaisen armeijan
käyttöön. 

Preus si lai nen ken raa li Carl von
Clau se witz kir joit ti kuu luisas sa
so ti las te oreet ti ses sa teok ses san
”Sodas ta” (”vom Krie ge”) so ti lai -
den it senäi syy des tä vuon na 1831:
”Sota ret kiä voi daan suun ni tel la
etu kä teen vain hy vin vä häk si ai -
kaa eteen päin. Odot ta mat to mat
ta pah tu mat ja  te ki jät te ke vät
suun ni tel mat jo muu ta man päi -
vän jäl keen tur hik si. Soti las joh ta -
ji en on kyet tä vä te ke mään pää -
tök siä ly hy es sä ajas sa il man
tarkkoja tie to ja.”

Mut ta Clau se witz mää rit te li
myös ne ra jat, jois sa kor keam-
man joh don it se mää rää mi nen
to teu tui: so dan ku lun mää rä si
po li tiik ka. Sota alis te taan po liit-
ti sel le pää mää räl le.  Ensim mäi siä
Preus sin ku nin kaan ja myö-
hem män Sak san kei sa rin Wil-
helm I:n vir ka toi mia oli hä nen
16.12.1858 an ta man sa mää räys.

Täs sä niin sa no tus sa ”it senäi -
syy den Mag na Char tas sa” hän
vel voit ti ken raa lit sa nan mu kai -
ses ti edis tä mään alai sis saan ”it -
senäi syyt tä ja yk si löl li syy den ke -
hit ty mis tä”.

Vuon na 1869 jul kais tiin Preus -
sin yleis esi kun nan pääl li kön Hel -
mut von Molt ken ”mää räyk ses sä
kor keam mil le so ti las joh ta jil le”
että: ”on mo nia ti lan tei ta, jois sa
up see rin täy tyy toi mia oman
har kin tan sa mu kaan. Hänel tä
oli si vää rin odot taa käs kyä ti lan -
tees sa, jos sa ei ole va raa jää dä
odot ta maan käs kyä.”

Vuon na 1888 Keisari Wilhelm
toinen antoi määräyksen ”jär jes-
tyk sen harjoittamisesta jal ka-
väel le”. Siinä määrättiin, että
esimiesten tulee kannustaa
kaikkien tasojen johtajia ja jopa
yksittäisiä sotilaita itsenäiseen
toimintaan.

Vuon na 1905 Venä jäl lä oli
Japa nia vas taan vah va ar mei ja.

Japa ni oli kui ten kin ot ta nut käyt -
töön sak sa lai set mää räyk set vuo -
del ta 1888. Venä läi set ken raa lit
sen si jaan puut tui vat tais te lu jen
kul kuun alim mal le ta sol le asti.
Venä jä hä vi si ka tast ro faa li ses ti
Japanil le. 

Sodan ko ke mus ten poh jal ta
kei sa ri Wil helm II laa ti  1906 uu -
det ”äk see raus sää dök set jal ka-
väel le”. Nyt otet tiin ter mi ”teh tä -
vä tak tiik ka” muo dol li ses ti käyt -
töön ja sii tä tuli ai noa nou da tet -
ta va joh ta mis me to di koko ar mei -
jas sa. 

Mitä te ke mis tä täl lä kai kel la on
jää kä rei den kans sa? Olen sitä
miel tä, että teh tä vä tak tiik ka on
jää kä ri liik keen his to rias sa kes -

kei nen te ki jä. Rat kaise va ky sy -
mys on: mil lai sia ih mi siä tar vi -
taan, jot ta teh tä vä tak tiik ka toi -
misi? 

Teh tä vä tak tiik ka ei toi mi
bri teil lä eikä
ame rik ka lai sil la

Bri tit ja ame rik ka lai set nou dat -
ta vat pe rin tei ses ti pää asias sa käs -
ky tak tiik kaa. He ovat kui ten kin
tun te neet preus si lais-sak sa lai sen
ar mei jan erin omai sen suo ri tus -
ky vyn. Molem mat val ti ot ovat
yrit tä neet käyt tää teh tä vä tak tiik -
kaa huo nol la me nes tyk sel lä.

Teh tä vä tak tiik ka vaa tii hy vin
kou lu te tun, it seen sä ja toi siin sa
luot ta van mie his tön ja ali up see -
ris ton, jota esi mie het kun ni oit ta -
vat. Anka ran hie rark ki sis sa ra -
ken teis sa tark koi ne luok ka eroi -
neen tai kou lut ta mat to mi en
alais ten kans sa ei voi käyt tää teh -
tä vä tak tiik kaa. 

Entä mik si sak sa lai sen teh tä vä -
tak tii kan opit tuot ti vat suo ma -
lais ten kou lu tuk ses sa he del mää: 
Jää kä rit toi vat mu ka naan hen ki -
set ja yh teis kun nal li set edel ly tyk -
set tul lak seen suo ri tus ky kyi sik si
so ti laik si.

Eräs rat kai se va te ki jä on: it -
senäi syyt tä ei voi käs keä, vaan so -
ti laal la on ol ta va sii hen tar vit ta -
vat edel ly tyk set val mii na. Suo -
ma lai sel le tämä ei ole yl lät tä vää.
Meil le sak sa lai sil le kyl lä kin.
Preus si lais-sak sa lais ta so ti las ta
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Sota tie teen klas sik kokirjai-
lija   Clausewitz kir joit ti teh -
tä vä tak tii kas ta, vaik ka ter miä 
ei sil loin tun net tu, sisältö
kyl lä.

On ol lut yksi sak sa -
lai nen ar mei ja, joka 
ei nou dat ta nut teh -
tä vä tak tiik kaa:
DDR:n kan san-
ar mei ja NVA. NVA
oli huo noin sak sa -
lai nen ar mei ja, kos - 
ka se nou dat ti neu -
vos to lais ta käs ky -
tak tiik kaa ja sen
up see rit oli vat sa -
maan kaa vaan va -
let tu ja puo lue-
soti lai ta.



pi de tään  auk to ri teet tius kol lise -
na. 

Nyky ään suu rin osa sak sa lai sis -
ta us koo er heel li ses ti, että il ma -
pii riä ai kai sem mis sa sak sa lai sis sa 
ar mei jois sa pi det tiin yllä tyl sil lä
sul keis har joi tuk sil la, ala mais -
hen gel lä ja käs ky jen eh dot to mal -
la  nou dat ta mi sel la.

On ol lut yksi sak sa lai nen ar mei -
ja, joka ei nou dat ta nut teh tä vä -
tak tiik kaa: DDR:n kan sanar mei -
ja NVA. Sen ul koi nen kuri oli
kel lon tark ka ja vir hee tön. Kui -
ten kin NVA oli huo noin sak sa -
lai nen ar mei ja, kos ka se nou dat ti

neu vos to lais ta käs ky tak tiik kaa ja
sen up see rit oli vat sa maan kaa -
vaan va let tu ja puo luesoti lai ta.

Teh tä vä tak tiik ka ei  tar koi ta,
että jo kai nen te kee ku ten itse
par haak si nä kee. Teh tä vä tak tii -
kan mu kaan jo kai nen toi mii suu -
ri ta voi te mie les sään, mut ta jou -
tuu itse rat kai se maan kuin ka tä-

män ta voit teen saa vut taa. Jää kä -
rei den onni oli, että he sai vat so ti -
las kou lu tuk sen sa preus si lai ses sa
ar mei jas sa. Siel lä teh tä vä tak tii kan
käyt tö mah dol lis ti sen, että hei dän
Sak saan mu ka naan tuo man sa pe -
rus edel ly tyk set voi tiin muut taa
me nes tyk sel li ses ti so ti laal li sik si
omi nai suuk sik si.

Itse näi sel lä pää tök sen te ko ky vyl -
lään suo ma lai set toi vat jo tain sel -
lais ta, jota par haat kaan sak sa lai set
kou lut ta jat ei vät oli si voi neet heil le
opet taa. Suo ma lais ten it senäis tä
pää tök sen te ko ky kyä ei voi ar vos taa
tar peek si.

Tehtävätaktiikka tarkoittaa
itsenäistä pää tös val taa

Kuten jo sa not tu, teh tä vä tak tiik ka
ei tar koi ta, että ku kin so ti las te kee,
mitä tah too. Jää kä rit tah toi vat tais -
tel la 1918 va paus so das sa yh te nä yk -
sik kö nä. Man ner heim sen si jaan
päät ti, että on te hok kaam paa, jos
jää kä rit toi mi vat joh ta ji na ja esi ku -
vi na koko Suo men nuo rel le ar mei -
jal le. Jää kä rit hy väk syi vät tä män
kor keam man joh don tar koi tuk sen
ja voit ti vat so dan. 

Aivan var maa on,  että tal viso dan
tor jun ta voit toa ei oli si saa vu tet tu il -
man jää kä rei den omak su maa ja

alai sil leen kou lut ta maa teh tä -
vä tak tiik kaa. Tal visota osoittaa 
op pi kir ja mai ses ti teh tä vä tak -
tii kan yli voi mai suu den.

   Kun Neu vos to liit to mars si
tiu kas sa jär jes tyk ses sä tar koin
mää räys ten mu kai sia reit te jä,
saat toi vat it se näi ses ti ope roi -
vat suo ma lai set yk si köt hyö -
dyn tää ti lan teen mu kaan
muut tu via tak tii koi ta ja voit taa 
mää räl li ses ti ja ma te ri aa li ses ti
yli voi mai sen vas tus ta jan.

Nyt voi si ky syä: mi ten Sak san
ar mei ja hä vi si mo lem mat maa -
il man so dat vaik ka käyt ti yli -
voi mais ta teh tä vä tak tiik kaa?
Täs sä tu lee muis taa si taat ti
Carl von Clau se wit zil ta: ”Sota
on po li tii kan jat ka mis ta toi sin
kei noin”. Jos po li tiik ka ja si ten
myös teh tä vä on täy sin asian -
tun te ma ton tai huo no, ei pa -
ras kaan so ti las pys ty lo pul li -
ses ti voit ta maan.

Kuten vuo si kym men ten ajan
Sak sas sa,  myös Suo mes sa  teh -
tä vätak tii kan nou dat ta mi ses ta
väännet tiin kät tä. Vaik ka mo -
lem mis sa maissa näyttää siltä,
että kehitys on keskeytymättä
kulkenut kohti teh tä vä tak-
tiik kaa, sitä ei kuitenkaan ole
sodissa koko ajan noudatettu.
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Tär keä tu los sak sa lai ses sa kou lu tuk ses sa on vain il mei ses ti tämä:
jää kä rit esit ti vät 26.2.1918 Vaa san to ril la näyt tä vän ul koi sen
ku van jou kois ta, jol lai sia Suo mes sa ei oltu en nen näh ty.
Jää kä rei den olen nai nen omi nai suus it senäi seen pää tök sen te koon
ei näy pa raa ti muo dos tel mas sa sei so vis ta  mie his tä ulos päin. 

Tämä Kaar lo Malm ber gin
pi la piir ros ku vaa, mil lai sia  
jää kä rit Lock stedtin lei riin 
tul les saan oli vat.  Kir ja va
jouk ko epä so ti laal li ses ti
käyt täy ty viä suo ma lai sia
kai kis ta so si aa li luokis ta.
Mut ta piir ros on myös vää - 
räs sä. Hyväs sä jär jes tyk -
ses sä sei so vis ta mie his tä ei
saa  vai ku tel maa, että hei -
dän tär kein omi nai suu -
ten sa on oma eh toi nen
ajat te lu ja pää tök sen te ko -
ky ky.



Sta lin gra dis sa ei nou da tet tu
teh tä vä tak tiik kaa

Sak sas sa oli esi mer kik si Ver du -
nin ja Sta lin gra din tais te lut, jois -
sa ylem pi joh to pa kot ti so ti laat
vas toin teh tä vä tak tii kan op pia
toi mi vat täy sin epäit se näi ses ti.

Suo mes sa oli vie lä jat ko so- das -
sa kin vai hei ta, jol loin mää rät tiin
nou dat ta maan py sy viä pää -
puolus tus lin jo ja. Joh ta ji en it se -
mää rää mis tä ja tak tis ta ajat te lua
su pis tet tiin.

 Tor jun ta voit -
to Neu vos to lii -
tos ta saa vu tet -
tiin kui ten kin
jous ta vuu del la,
tais te lul la alu -
een sy vyy des sä 
ja tak ti sil la ty -
kis tön kes ki tyk -
sil lä.

Teh tä vä tak -
tiik ka on ra sit ta -

vaa ja vaa ti vaa. Armei joil la on tai -
pu mus toi mia mie lui ten moo dis -
sa ”Käs ky ja kuuliaisuus”. Itse näi -
syys on häiritsevä tekijä. 

Mark Aretz

Olen käyt tä nyt evers ti luut nant ti Ste-
phan Leis tensch neide rin kir jaa ”Teh tä vä -
tak tiik ka preus si lais-sak sa lai ses sa ar -
mei jas sa” vuo del ta 2002 tätä tekstíä laa -
ties sa ni
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Malm ber gin pi la piir rok sen si jaan suo sit te len
jää kä reis tä pu hut ta es sa käy tet tä väk si kah ta
toi si aan täy den tä vää ja tasa-ar vois ta omi nai -
suut ta: suo ma lais ten luon teen piir ret tä eli 
it senäi syyt tä ja pää tök sen te ko ky kyä sekä
preus si lais-sak sa lai sta teh tä vä tak tiik kaa,
jon ka mu kai nen ajat te lu mah dol lis ti sen, että
it se näi ses ti ajat te le va so ti las voi käyt tää
hy väk si edel lä mai nit tua tär kein tä omi -
nai suut taan. 

Kunniaosastona
Hohenlockstedtissa

Tänä vuon na Sak san po jat oli -
vat Kau ha val la ja osal lis tui vat
mm. Jää kä riseminaa riin Kor tes -
jär vel lä.  Vuo des ta 2003 al ka en
on tämä suo ma lais-sak sa lai nen
re ser vi läis jouk ko ol lut Hohen -
lock stedtis sa kun niaosas to na.
Kel linghuse nin Tykis tö ryk men -
tin lak kaut ta mi sen jäl keen olem -
me ol leet muu ta man ker ran ai -
noa osas to

Minul le Sak sa-yh teis työ on               
luon nol li nen asia.  Olen ol lut ke -
sä töis sä Sak sas sa nel jä ker taa al -
ka en 1964 ja muu ten käy nyt
maas sa kuu si ker taa.    Myön tei -
nen suh tau tu mi nen Sak saa koh -
taan on  ko din pe rin töä,  sil lä äi ti -
ni oli Kor tes jär vel tä ja hä nen ko -
tin sa oli yksi jää kä ri en epä vi ral li -
nen yö py mis paik ka. Isä ni ja äi ti -
ni su ku lai sia oli Sak sas sa
Wiking-di visi oonas sa ja minä
toi min jo kol man nes sa pol ves sa
yh teis työs sä sak sa lais ten re ser vi -
läis ten  kans sa. Olen ol lut Suo -
mes sa lä hes kaik ki en vie rai lu jen
vas tuu hen ki lö nä. Sak san-mat -
ko jen ve tä jä nä   olen toi mi nut      
aina vuo teen 2011saak ka. Sak san 
poi ki en pääl lik kö oli en sin res 
evl Kaul barsch, ny ky ään  res evl
Burk hard Jäkel, kum man kin
su ku juu ret joh ta vat Itä-Preus -
siin.

Res evl Mark Aretz an sait see
kii tok set JP 27 yh dysup see ri na ja 
Waf fen brü der-li pun ja kun nia-
mi ta lin suun nit te li ja na.

Hohen lock stedtin mat kan
2015 val mis te lut ovat jo hy väl lä
mal lil la. Hel sin gin seu dul la  Ho-
hen lock stedtin juh laan re ser vi -
läis ten vär väys tä  hoi taa res ylil
Pek ka Sil lan pää ja Ylä-Savos sa 
res kapt Jou ko Koi vu nen Iisal -
mes sa. Kau ha van alu eel ta läh -
dös sä on jo noin 20.  Sak sa lai set
isän nät ovat va ran neet suo ma -
lai sil le että omil le re ser vi läi sil le
ret kei ly ma jak si muu te tun Luft -
waf fen  Hun gri ger Wolf fin ka -
sar mi en asun not.  Tar vit ta es sa
osal le va ra taan puo li jouk kuetelt -
to ja.

 Reserviläisillä ollut yhteistyötä
Saksaan vuodesta 1995 alkaen

Reser vi läis ten vie rai lut Sak saan aloi tet -
tiin 51 vuo den tau on jäl keen 1995. Ensim -
mäi nen koh de oli Lüne bur gin Pans sa ri -
ryk ment ti. Toi min sil loin Land kreis
Lüne bur gin ja Ylä-Savon vä lise nä yh -
dyshen ki lö nä. Tapa sin erääs sä ti lai suu des sa  evers ti luut nant ti
Sternber gin, esi tin toi vo muk sen vie rai lus ta ja hom ma pyö räh ti
käyn tiin. Suo men Bon nin-so ti lasasiamies evers ti Asko Kil pi nen
hoi ti vi ral li sen puo len ja al le kir joit ta nut jär jes te lyt ja tie do tusasi at. 
Kil pi sen  lop pu fak si 1995 meil le  oli ”Pojat, Lapin sota on so dit tu”.

Tämän jäl keen vie rai lut ovat jat ku neet:  Kau ha va kol mas ti, Ylä- 
Savo kah des ti, Cel le ker ran ja  Kel linghu sen kah des ti.  Alku ai koi na
sak sa lai set tu li vat ja me ni vät Luft waf fen Her cu les-kul je tus ko nei den
har joi tus len noil la. Nyt sak sa lais ten kin vie rai lut ta pah tu vat pää asial -
li ses ti omin kus tan nuk sin, ku ten me suo ma lai set olem me teh neet
koko ajan.

 Juk ka Peu ra, res ma ju ri

Sak sa lais-suo ma lai nen
re ser vi läisosas to
Hohen lock stedtis sa.
Hen ki löt va sem mal ta
evl Burk hard Jäkel
(Lüne bur gin alue), 
ma ju ri Juk ka Peu ra
(Kau ha va), vää pe li
Pau li Tyy vi (Kau ha-
va), ma ju ri Heik ki Sin -
ne maa (Mik ke li),  kap -
tee ni Ero Par ta nen,
(Kau ha va) , sak sa lai -
nen, kap tee ni Jou ko
Koi vu nen (Iisal mi), sak -
sa lai nen sekä kap tee ni 
Ris to Peh ko nen (Iisal -
mi). Kuva  Mat ti Rah -
ko la



Mannerheimin ja    
K. L. Oeschin
henkilösuhteesta

Sota his to ri aan pe reh ty neet liit -
tä vät Karl Len nart Oes chin
(1892–1978) ai na kin ke sän 1944
koh ta lon het kiin ja Talin–Ihan -
ta lan suur tais te luun. Ennen vii -
me so tiam me hän oli työs ken nel -
lyt yleis esi kun nan pääl lik kö nä
koko 1930-lu vun ja oli myös kes -
kei nen toi mi ja Man ner hei min
puo lus tus neu vos tos sa. Vuon na
1936 Oesch ylen net tiin jää kä ri -
ken raa li luut nan tik si. Man ner -
hei min ja Oes chin vuo si kau sia
kes tä nyt yhteistyö oli antoisaa
eikä myöskään sujunut ilman
hankauksia.  

Puolustusneuvostossa 

Oesch lie nee koh dan nut en sim -
mäi sen ker ran Man ner hei min
hel mi kuun lo pul la 1918, kun jää -
kä rei den pää jouk ko saa pui Vaa -
saan. Täs tä ku lui aika tar kal leen
13 vuot ta, kun tii vis yh teis työ
hei dän vä lil lään al koi Man ner -
hei min puo lus tus neu vos ton
myötä. Kai ken kaik ki aan puo lus -
tus neu vos to tuli ole maan mer kit -
tä vä te ki jä maan puolus tus val -
miu den ke hit tä mi ses sä. 

Soti las joh don jär jes te lyis sä
Oesch ja moni muu poh ti vat
myös kei no ja, jot ka mah dol lis tai -
si vat Man ner hei mil le oman esi -
kun nan. Oes chin mu kaan tä män
Man ner heim suo ras taan mää rä -
si. Var sinais ta esi kun taa ei puo -
lus tus neu vos tol la ol lut. Esi kun -
nan mer ki tys kul minoi tui si Man -
ner hei min yli pääl lik kyy teen
mahdol li ses sa so das sa. Vuon na
1938 voi maan as tu nees sa or ga ni -
saa tio uu dis tuk ses sa puo lus tus -
neu vos ton pu heen joh ta jan esi -
kun nak si tuli puo lus tus mi nis te -
ri ön ul ko puo lel le jää nyt yleis esi -
kun nan osa. Tähän Oes chin joh -
ta maan yleis esi kun taan kuu lui -
vat ope ra tii vi nen osas to ja ul ko -

maanosas to. Sota vä en pääl lik kö
Hugo Öster man jou tui siir ty -
mään puo lus tus mi nis te ri öön.
Näin oli suu ri osa yleis esi kun nas -
ta ir ro tet tu Öster ma nin alai suu -
des ta. Myös Oes chil lä oli so peu -
tu mis ta uu teen ti lan tee seen.
Puo lus tus neu vos tos sa hän oli sen 
pu heen joh ta jan alai nen, kun taas
ko men to asiois sa hän oli so ta vä en 
pääl li kön alai nen. Lisäk si Oesch
esit te li yleis esi kun nan asi oi ta
puo lus tus mi nis te ril le. Ensi si jai -
ses ti Oesch kui ten kin oli Man -
nerhei min alainen. 

Luon nol li ses ti Man ner heim oli
san gen tur hau tu nut sii tä, et tei
maan hal li tus ol lut myö tä mie li -
sem pi li sä mää rä ra hoil le maan -
puolus tuk sen tar pei siin. Lai min -
lyön nit Suo men puo lus tuk ses sa
joh ti vat Man ner hei min osal ta lo -
pul ta sii hen, että ke sä kuus sa 1939 
hän jät ti eron pyyn nön puo lus -
tus neu vos ton pu heen joh ta jan
teh tä vis tään. Se ai he ut ti jon kin -
lai sen skan daa lin ja sai pal jon
huo miota me dias sa. Man ner hei -
min ero oli si saat ta nut joh taa
myös Oes chin ja Öster ma nin
eroon. Lopul ta lä hin nä ta sa val lan 
pre si den tin asi aan puut tu mi nen
sai Man ner hei min pe ru maan
eron pyyn tön sä. 

Panssarikalustoa ei
sittenkään

Lie nee syy tä to de ta, että Man -
ner hei mil la kin oli ol lut osan sa
esi mer kik si Suo men pans sa ri ka -
lus ton vä häi syy teen. Hänel le rat -
su vä ki oli muo dos tu nut lä hei sek -
si jo tsaa rin ar mei jas sa. Oesch
käyt ti sa naa rak kaus ker toes saan
esi mie hen sä suh tees ta rat su vä -
keen. Kun suur val lois sa eten kin
1930-lu vul la oli ra ken net tu pans -
sa ri jouk ko ja, myös Suo men so ti -
las joh dos sa poh dit tiin rat su vä en
uu dis tus ta; vä hin tään yksi ryk -
ment ti oli si va rus tet tu pans sa ri -
ka lus tol la. Oesch to te si, että
Man ner heim ei ol lut asi as ta kiin -
nos tu nut. Vaik ka jo rau han ai ka -
na ha vait tiin rat su vä en käy neen
yhä tar peet to mam mak si tais te lu -
ken täl lä, han kin to ja ei Suo mes sa
kii reh dit ty, painotti Oesch. 

Alueloukkauksia

Soti las joh dol le syk syn 1939
YH:n ja Mos ko van neu vot te lu jen 
ai ka na saa pu neet tie dot ker toi vat 
yk sit täis ten neu vos to liit to lais ten
so ti las len to ko nei den alue louk -
kauk sis ta.     Man ner heim oli
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Sota mar salk ka Man ner heim, evers ti Airo ja ken raa li luut nant ti
Oesch 1939.



Oes chin mu kaan erit täin her -
mos tu nut alue louk kauk sis ta ja
toi vo nut jopa ko nei den alas am -
pu mis ta. Man ner heim oli si myös 
ha lun nut tie dus te lu len to jen suo -
rit ta mis ta. Oesch vas tus ti esi mie -
hen sä nä ke myk siä, sil lä hän ha lu -
si sääs tää vä häis tä len to ka lus toa
mah dol li siin to si toi miin. Lopul ta 
Man ner heim oli si tur vau tu nut
evers ti A. F. Airoon, joka il mei -
ses ti oli sa maa miel tä Oes chin
kans sa. Tämän vuok si Man ner -
heim näyt täi si an ta neen pe rik si.
Sitä hä nen oli kui ten kin vai kea
unoh taa, niin ai na kin Oesch
koki.

Pahempaankin oli totuttu

Koh ta tal visodan syt ty mi sen
jäl keen pää ma ja muut ti Mik ke -
liin. Pää ma jas sa lan gat oli vat yli -
pääl li kön kä sis sä ja siel lä vai ku -
tet tiin kin lä hin nä tä män taus tal -
la. Man ner heim pyr ki myös hoi -
ta maan esi kun ta pääl li kön eli
Oes chin teh tä vät itse. Oesch oli
jo tot tu nut Man ner hei min joh ta -
mis ta paan eikä vä häs tä hät käh tä -
nyt. Tämä il me ni muun muas sa
4. jou lu kuu ta 1939 käy dys sä neu -
vot te lus sa Kan nak sen Armei jan
esi kun nas sa. Man ner heim moit ti 
var sin kin Län si- Kan nak sen puo -
lus tuk ses ta vas tan nut ta jää kä ri -
ken raa li luut nant ti Harald Öh-
quis tiä, kos ka tämä kuu lem ma
oli tur han var hain mää rän nyt
jouk ko ja ve täy ty mään. Myö hem -
min neu vot te luun saa pu nut Öh-

quist ker toi näh neen sä kal man
kal pei ta, val vo nei ta up see rei ta
kyl mät hien pisarat ot sil la hel -
meil len sekä eri tyi sen vi hai sen
yli pääl li kön. Oesch puo les taan
muis te li, että Man ner heim oli ol -
lut huo nol la tuu lel la, mut ta up -
see rit ei vät ol leet kal man kal pei ta
eikä hei dän ot sil laan kyl mä hiki
hel meil lyt, sil lä pa hem mis sa kin
pai kois sa oli totuttu olemaan. 

Viipurinlahdelle

Oesch toi mi pää ma jas sa so dan
vii me päi viin saak ka. Kun maa -
lis kuun alus sa 1940 il me ni, et tei
jää kä ri ken raa li ma ju ri K.M. Wal -
leniuk sel le voi tu luo vut taa Vii -
pu rin lah del la Ran nik ko ryh män
ko men ta jan teh tä viä, yli pääl lik kö 
mää rä si uu dek si ko men ta jak si
Oes chin. Öhquist oli si myö hem -
min saa nut tie tää, että ni mi tyk -
seen vai kut ti Oes chin epä täs mäl -
li sek si muo tou tu nut toi men ku va
pää ma jas sa. Lisäk si Öhquist ker -
toi kuul leen sa Oes chil tä, että
tämä oli jo pit kään va rau tu nut
ko men nuk seen pois pää ma jas ta,
kos ka huo ma si, et tei Man ner -
heim ol lut hä neen tyy ty väi nen.
Vas taa van lai ses ta ker toi Kal le
Leh mus, to sin aika pai nok kaas ti.
Hän pal ve li pää ma jas sa tie do tus -
teh tä vis sä. Hänen mu kaan sa
Oesch sa mais ti hel pos ti it sen sä
koko puo lus tus voi miin ja edel -
lyt ti it sel leen val tuuk sia, jot ka
oli si vat lä hes täy del li ses ti men -
neet ris tiin Man ner hei min
ajatusten kanssa. 

Oesch oli vä lil lä suo ra pu hei nen, 
mikä epäi le mät tä ei aina miel lyt -
tä nyt yli pääl lik köä, eikä Man ner -
heim ras kaan vas tuun kan ta ja na
aina miet ti nyt sa no jaan, joi ta
Oesch oli usein en sim mäise nä
kuu le mas sa. Joka ta pauk ses sa
Oes chin uusi, lä hes mah dot to -
man tun tui nen teh tä vä osoit ti ni -
men omaan sen, että yli pääl lik kö
luot ti yleis esi kun nan pääl li kön
sel vit tä vän on gel mal li sen ti lan -
teen Vii pu rin lah den ran noil la,
ku ten myös ta pah tui.

Noin vii kon si säl lä tal visodan
päät ty mi sen jäl keen Oesch pa la si

yleis esi kun nan pääl li kök si. Täs sä
teh tä väs sä hän to sin en nät ti olla
hiu kan alle kol me viik koa en nen
siir ty mis tään II AK:n ko men ta -
jak si ja en nen kaik kea lin noi tus -
teh tä viin. 

Voimat ehtyivät 

Jat kosodan alus sa Oesch jou tui
koh taa maan vi hol li sen li säk si
myös mui ta haas tei ta. Elo kuus sa
1941 Vii pu riin ynnä muu al le
Kan nak sel le hyö kän neen IV
AK:n ko men ta jan Oes chin voi -
mat al koi vat huo les tut ta vas ti eh -
tyä, mikä joh ti sai ra us koh tauk -
seen, joka il mei ses ti ai he ut ti
muun muas sa ais ti har ho ja. Esi -
kun ta pääl lik kö Valo Nih ti län toi -
mes ta pai kal le saa tiin lää kä ri,
joka olet ti Oes chin saa neen ve -
ren vuodon ai voi hin. Leh mus to -
te si Oes chin vai vak si her mo rasi -
tuk sen, jos ta ei oli si pit kään ai -
kaan ker rot tu Man ner hei mil le.
Yli pääl lik kö oli si kai ken li säk si
tul lut sii hen tu lok seen, että Oes-    
chin käyt tö mah dol li suu det kor -
keim mal la pai kal la so dan joh -
dos sa ei enää ol lut to den nä köis tä, 
mut ta hä nel le oli kyl lä käyt töä
rin ta mal la en nen kaik kea hy vi en
apulaisten tukemana. 
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Man ner heim 1940.

Kenrl K. L. Oesch Vii pu rin
pa raa tis sa 1941.



Oesch oli vä lil lä suo ra pu hei nen,
mikä epäi le mät tä ei aina miel lyt -
tä nyt yli pääl lik köä, eikä Man ner -
heim ras kaan vas tuun kan ta ja na
aina miet ti nyt sa no jaan, joi ta
Oesch oli usein en sim mäise nä
kuu le mas sa. Joka ta pauk ses sa
Oes chin uusi, lä hes mah dot to -
man tun tui nen teh tä vä osoit ti ni -
men omaan sen, että yli pääl lik kö
luot ti yleis esi kun nan pääl li kön
sel vit tä vän on gel mal li sen ti lan-
teen Viipurinlahden rannoilla,
kuten myös tapahtui.

Noin vii kon si säl lä tal visodan
päät ty mi sen jäl keen Oesch pa la si 
yleis esi kun nan pääl li kök si. Täs sä 
teh tä väs sä hän to sin en nät ti olla
hiu kan alle kol me viik koa en nen
siir ty mis tään II AK:n ko men ta -
jak si ja en nen kaik kea lin noi tus -
teh tä viin. 

Voi mat eh tyi vät 

Jat kosodan alus sa Oesch jou tui
koh taa maan vi hol li sen li säk si
myös mui ta haas tei ta. Elo kuus sa
1941 Vii pu riin ynnä muu al le
Kan nak sel le hyö kän neen IV
AK:n ko men ta jan Oes chin voi -
mat al koi vat huo les tut ta vas ti eh -
tyä, mikä joh ti sai ra us koh tauk -
seen, joka il mei ses ti ai he ut ti
muun muas sa ais ti har ho ja. Esi -
kun ta pääl lik kö Valo Nih ti län toi -
mes ta pai kal le saa tiin lää kä ri,
joka olet ti Oes chin saa neen ve -

ren vuodon ai voi hin. Leh mus to -
te si Oes chin vai vak si her mo rasi -
tuk sen, jos ta ei oli si pit kään ai -
kaan ker rot tu Man ner hei mil le.
Yli pääl lik kö oli si kai ken li säk si
tul lut sii hen tu lok seen, että Oes -
chin käyt tö mah dol li suu det kor -
keim mal la pai kal la so dan joh -
dos sa ei enää ol lut to den nä köis tä, 
mut ta hä nel le oli kyl lä käyt töä
rin ta mal la en nen kaik kea hy vi en
apu lais ten tukemana. 

Oes chin esi kun taan saa pui
myös lää kä ri pää ma jas ta. Lää kä ri
to te si sai rau den lii ka rasi tuk sek si
ja mää rä si il mei sen te ho kas ta lää -
ket tä, sil lä jo yh den yön jäl keen
Oes chin olo oli pa rem pi. Hänet
mää rät tiin sai ra us lo mal le vä hin -
tään kym menek si vuo ro kau dek -
si, mut ta jo muu ta man päi vän
ku lut tua Oesch mää rät tiin jäl -
leen joh ta maan IV AK:aa. Tus -
kin tämä oli si ol lut mah dol lis ta
ai na kaan rat kai se vi en tais te lu jen
ai ka na, jos ko men ta ja oli si kär si -
nyt pa has ta her mo rasi tuk ses ta.
Vii pu ri val lat tiin, ja jou kot eteni -
vät ase tet tui hin ta voit tei siin.

Joukoille tunnustusta

Oes chin joh dol la hyök käys vai -
hees sa saa vu te tut voi tot nos ti vat
hä net mo nen juh lan kes ki pis -
teek si. Oes chil le suo siota osoit ta -

nei den jou kos sa epäi le mät tä tär -
kein oli Man ner heim. Jotain kui -
ten kin puut tui. Oesch har mit te li
jat kosodan lo pul la, että Vii pu rin
val tauk sen joh dos ta ei an net tu
yli pääl li kön päi vä käs kyä. Oesch
jopa epäi li hä nen per soonas saan
ole van sel lais ta, jon ka myö tä hä -
nen jouk kon sa ei saa nut an sait se -
maan sa tun nus tus ta. Joka ta -
pauk ses sa yli pääl lik kö oli san gen
tyy ty väi nen Oes chin saa vu tuk -
siin eikä sitä pei tel lyt ja muun
muas sa myön si hä nel le rin ta täh -
den 1. luo kan Vapauden ris tiin.
Päi vä käs kys sään n:o 13 yli pääl -
lik kö muis ti myös Vii pu rin val -
tauk sen. 

Lisäk si Oesch sai kii tos ta myö -
hem min Aunuk sen Ryh män ko -
men ta ja na eten kin vuo den 1942
ke li rik ko tais te lu jen jäl keen. Päi -
vä käs kys sään n:o 56 yli pääl lik kö
kiit ti Aunuk sen kan nak sen tor -
jun ta voi tos ta Oes chiä, hänen
komentajiaan sekä joukkojaan.

Itä-Karjalassa 

Oesch koki Aunuk sen Ryh män
ko men ta ja na elä vän sä jos sain
mää rin eris tyk sis sä ja to te si, et tei
suu ris ta so ti laal li sis ta ta pah tu -
mis ta saa tie tää kuin muu ta mat
har vat joh to hen ki löt. 
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Kenrl K. L. Oesch ja ev Valo K. Nih ti lä.

Man ner heim, kenrm Aar ne
Blick ja kenrl K-L.  Oesch.
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Oesch kuu lui nii hin ko men ta -
jiin, joi ta ei näh ty juh la pai kal la
eli Kau ko pään ra ta pi ha-alu eel la, 
kun Man ner hei min täyt ti 75
vuot ta ke sä kuun 4. päi vä nä
1942. Man ner heim kyl lä kin vie -
rai li koh ta lai sen usein Aunuk -
sen Ryh mäs sä, ja vä lil lä hän saat -
toi kes kit tyä vaa ti mat to miin rin -
ta ma ta pah tu miin. Tal ven 1943
ai koi hin hän oli si vaa ti mal la
vaa ti nut erään me ne te tyn tu ki -
koh dan val taa mis ta Syvä rin tun -
tu mas sa. Oesch ker toi tu ki koh -
dan ole van mer ki tyk se tön. Man -
ner heim ei ol lut sa maa miel tä.
Sota te oree tik ko Carl von Clau -
se wit ziä tu ke naan käyt tä en
Oesch ker toi se los taneen sa
Man ner hei mil le, että joko mie -
hiä tai maa-alu ei ta oli si puo lus -
tuk ses sa uh rat ta va. Kos ka
Itä-Kar ja las sa riit ti maa ta, sitä
oli si pa rem pi uh ra ta muu ta mia
sa to ja ne liömet re jä mies ten si -
jaan. Lisäk si puo lus tuk sen tu li si
olla jous ta va. Oesch ker toi Man -
ner hei min tyy ty neen an net tuun
se li tyk seen.

Järjestystä sekasortoon

Käy tän nös sä 9. ke sä kuu ta 1944
al koi Neu vos to lii ton suur hyök -
käys Kan nak sel la. Kesä kuun 14.
päi vä nä Oesch sai pu he lun ko -
men to paik kaan sa Äänis lin nas sa.
Soit ta ja oli Airo. Hän vä lit ti yli -
pääl li kön ter vei set ja sa noi, että
Oes chin oli läh det tä vä Kar ja lan
kan nak sel le ja yri tet tä vä saa da
jär jes tys tä se kasor toon. Man ner -
heim käs ki Oes chin joh ta maan
so ta toi mia yli pääl li köl le alis tet tu -
jen ko men ta ji en esi mie he nä. Jää -
kä ri ken raa li luut nant ti Tal ve lal le
yli pääl lik kö oli si sa no nut, että
Oesch oli ol lut pak ko kut sua joh -
ta maan so ta toi mia Kan nak sel la. 

Tais te lu jen kes kel lä yli pääl lik kö 
oli päi vä mää räl lä 26. ke sä kuu ta
1944 ni mit tä nyt Kan nak sen   
jouk ko jen       ko men ta jan    Oes -
chin Man ner heim-ris tin ri ta rik -
si. Pahim pi en tais te lu jen jäl keen
Oesch to te si jouk ko jen sa saa vut -
ta neen mer kit tä vän tor jun ta voi -
ton. Sana joka on jää nyt elä mään.

Kannaksen suunta?

  Jat kosodan vii mei set mer kit -
tä vät tais te lut päät tyi vät elo -
kuun 10. päi vän ai koi hin 1944
Ilo mant sin seu dul la. Yli pääl lik -
kö kiit ti päi vä käs kys sään n:o
128 siel lä tais tel lei ta jouk ko jaan. 
Oesch koki päi vä käs kyn tär -
keäk si his to rial li sek si asia kir -
jak si. Hän to sin oli si kai van nut
ni men omaan päi vä käs kyn
muodos sa yli pääl li kön kii tos ta
Kan nak sen jou koil le. Oes chis tä
jopa tun tui, että Kan nak sen
suun nal le ei oli si an net tu ko vin -
kaan pal jon arvoa.

Vielä kerran tunnustusta

Koh ta jat kosodan päät ty mi sen 
jäl keen Oesch sai käs kyn siir tyä
jäl leen pää ma jaan ja ni mi tet tiin
lo ka kuus sa 1944 yleis esi kun nan 
pääl li kök si. Hän aloit ti ar mei ja -
kun nan vä li ai kaise na ko men ta -
ja na mar ras kuus sa ja va ki nai se -
na ko men ta ja na maa lis-huh ti -
kuun vaih tees sa 1945. Tovi ai -
kai sem min yli pääl lik kö oli vie lä
ker ran an ta nut Oes chil le tun -
nus tus ta jat kosodan saa vu tuk -
sis ta myön tä mäl le hä nel le
Vapauden ris tin suur ris tin
miek ko jen kera.

Välttämätön lisätulo

Oes chin koh dal la so ta ri kos syy -
tös ten aika vei hä net lo ka kuus sa
1945 tut kin ta van keuteen ja vuo -
den 1948 alus sa eh donalai seen.
Toi meen tu lon epä var muus oli
ol lut kes kei sel lä si jal la van gi tun
koet te le muk sis sa. Man ner heim
kuu lui hen ki löi hin, jot ka tu ki vat
ta loudel li ses ti Oes che jä. Man -
ner hei min ni meä kan ta van ra -
has ton puit teis sa oli lo ka kuun
lo pus sa 1945 myön net ty kol me
50 000 mar kan palk kiota so das sa 
an si oi tu neil le ken raa leil le Hein -
richs, Oesch ja Airo. Kos ka Oes -
chin elä kesaa ta via jou dut tiin

odot ta maan, Man ner hei min
myön tä mä palk kio oli ol lut vält tä -
mä tön lisätulo.

Mannerheimin sähke

Kun kor kein oi keus oli ke vääl lä
1947  mer kit tä väs ti  alen ta nut
Oes chin so tayli oi keu den mää rää -
mää 12 vuo den ku ri tushuo ne-
tuo miota kol mek si vuo dek si van -
keut ta, se koet tiin lä hes va paut ta -
vak si. Sota ri kok siin kyt ket ty tuo -
mio oli joka ta pauk ses sa pe rus tu -
nut ole mat to maan näyt töön. Saa -
tu aan tie tää kor keim man oi keu -
den pää tök ses tä Man ner heim lä -
het ti rou va Aitan ga Oes chil le säh -
keen. Sii nä pai no te taan, että K.L.
Oesch oli aina nou dat ta nut mää -
räyk siä ja  la ke ja. 

* * * 
Sveit sin kan sa lai suu des ta kol me -

kymp pise nä luo pu nut Oesch viih -
tyi usein Alppien maas sa. Myös
Man ner heim viih tyi Sveit sis sä,
jos sa hän kuo li 27. tam mi kuu ta
1951. Hau ta jais päi vä Hel sin gis sä
oli 4. hel mi kuu ta. Tuol loin Oesch
las ki ty kis tön ken raa li V. P. Neno -
sen kans sa so dan ai kai sen pää ma -
jan ken raa li en sep pe leen yli pääl li -
kön ar kul le. 

Vesa Määt tä
Kir joit ta ja val mis te lee elä mä ker taa    

K. L. Oes chis tä. Teos jul kais taan    
syk syl lä 2015.

Kenrl K. L. Oesch. Kuva on
to den nä köi ses ti vuo del ta
1944.



Aselepo ja                 
välirauha 1944

Kesäl lä 70 vuot ta sit ten koet tiin
dra maat ti sia kään tei tä sekä maa -
il man so dan yleis ti lan tees sa että
Suo men koh ta lois sa. Kun Kar ja -
lan kan nak sen suur hyök käyk sen
ai he ut ta mas ta yl lä tyk ses tä ja ju -
han nuk sen seu dun po liit ti ses ta
krii sis tä oli sel vit ty, Suo men rin -
ta mat va kiin nu tet tiin ras kais sa
tor jun ta tais te luis sa hei nä kuun
puo li vä liin men nes sä. Samal la
kui ten kin Sak san itä rin ta man
kes kus taa uhkasi romahdus
puna-ar mei jan 22. kesäkuuta
aloitta man hyökkäyksen joh-
dos ta.

Suo men po liit ti sen ja so ti las -
joh don pii ris sä to det tiin, että
Sak san mah dol li suu det jat kaa tu -
ki toi mi aan heik keni vät no peas ti,
jo ten oli si py rit tä vä rau haan
Neu vos to lii ton kans sa. Tätä oli jo 
yri tet ty ai kai sem min kin, mut ta
eh dot oli vat tun tu neet mah dot -
to mil ta hy väk syä. Liit tou tu nei -
den ta hol ta teh tiin nyt sel väk si,
et tei rau haneh toi hin ole saa ta vis -
sa parannuksia ja viivyttely
saattaisi vain pahentaa asiaa. 

Sak sal le yh tei sen tais te lun jat -
ka mis ta lu van nut pre si dent ti Ris -
to Ryti ero si elo kuun alus sa, ja
seu raa jak si edus kun ta va lit si
Suo men mar salk ka Man ner hei -
min. Samal la kor vat tiin sak sa -
lais suun tauk seen si tou tu nut hal -
li tus pa rem min liit tou tu nei ta
miellyttävällä ministeristöllä.

Mos ko vas ta oli saa tu vih jei tä,
että rau haan voi tai siin pyr kiä
Man ner hei min joh dol la ja pää -
piir tein ke vääl lä esi te tyil lä eh -
doil la. Suo mes sa oli Vii pu rin me -
ne tyk sen jäl keen vah vis tu nut
mie liala, että tal visodan päät tä -
neen Mos ko van rau han 1940 ra -
jat oli jo pak ko hy väk syä. Eri -
tyise nä vai keute na näh tiin vaa ti -
muk set sak sa lais ten kar kot ta mi -

ses ta ja suu ris ta so ta kor vauk sis ta. 
Ehkä eni ten epä var muut ta hal li -
tuk sen pii ris sä ai he ut ti kui ten kin
pel ko mie hi tyk ses tä. Epä luot ta -
mus Neu vos to lii ton ai kei ta koh -
taan oli voi ma kas, ja odo tetta vis -
sa oli ankara rangaistus hyök-
käyk ses tä Saksan mukana Neu-
vos to liit toon kesällä 1941.

Elo kuun lo pul la Man ner heim
eh dot ti Neu vos to lii ton joh dol le,
että voi tai siin so pia ase le vos ta jo
en nen rau han neu vot te lu jen
aloit ta mis ta. Mos ko vas ta tuli
myön tei nen vas taus, jo hon si säl -
tyi eh to na suh tei den vä li tön kat -
kai su Sak saan. Se mer kit si käy -
tän nös sä puo len vaih toa kaik ki ne 
ris kei neen. Ase le po al koi 5. syys -
kuu ta, ja heti seu raa va na päi vä nä
suo ma lai nen valtuuskunta pääsi
aloittamaan matkansa kohti
Mosko vaa.

Neu vos to lii ton ai ko muk se na
oli sol mia rau han so pi mus sa man
tien, mut ta myös Suo mea vas taan 
so ta ti las sa ol lut Ison-Bri tan ni an
hal li tus piti kiin ni liit tou tu nei -
den yh tei ses tä pää tök ses tä, jon ka
mu kaan Sak san liit to lais ten
kanssa teh tai siin en sin ase le po, ja 
vas ta myö hem min jär jes tet täi siin 
yh tei nen rau han kon fe rens si. Sik -
si suo ma lai set jou tui vat vii kon
ver ran odot ta maan liit tou tu nei -
den kes kinäis tä rau haneh to jen
val mis te lua. Mitään var sinai sia
neu vot te lu ja ei Suo men edusta ji -
en kanssa lopulta käyty, vaan
sopimusteksti oli pakko hyväksyä 
lähes sellaisenaan.

Kovan ai ka pai neen alaise na
Suo men val tuus kun ta al le kir joit-                                                                                                
ti asia kir jan 19. syys kuu ta 1944
odot ta mat ta hy väk syn tää Hel sin -
gis tä. Sopi mus sai ni men ”vä li -
rauha”, mikä tar koit ti vä li ai kais ta 
rau han so pi mus ta. Englan ti lai set
käyt ti vät sii tä joko ter miä pre li -
minary pea ce trea ty tai ar mis ti ce
ag ree ment, jol la vii tat tiin en sim -
mäi sen maa il man so dan päät tä -
nee seen Sak san an tau tu mi seen
ase le posopi muk sel la 11.11.1918.
Väli rauhan so pi mus si säl si sekä
py sy väk si tar koi tet tu ja ra ja lin -
jauk sia että vä li ai kai sia mää-
räyk siä siir ty mi ses tä so das ta rau -
haan.

Mie lialan va ka vuu des ta ker too
ehkä par hai ten Man ner hei min
luon neh din ta Paa si ki vel le 4. lo -
ka kuu ta: ”Sopi muk ses sa ei pu hu -
ta ka pi tu laa tios ta (an tau tu mi ses -
ta), mut ta to del li suu des sa vä li -
rauha on ka pi tu laa tio. Emme voi
puo lus taa it seäm me.” Hän tar -
koit ti eri tyi ses ti ke vääl lä hy lät tyi -
hin eh toi hin li sät tyä vaa ti mus ta
luo vut taa Hel sin gin ku pees ta
Pork ka lan alue Neu vos to lii ton
tu ki koh dak si.Koh ta saa pui Man- 
ner hei miä ta paa maan Liit tou-
tu nei den (Neuvostoliiton) val-
von ta ko mis si on puheenjohtaja
kenraalieversti Zhdanov. 

Man ner hei min pes si mis mi ei
heti hel pot tu nut, mut ta lä hi kuu -
kausi en ai ka na kävi ilmi, että en -
ti set vi hol li set voi vat sit ten kin so -
pia rau hanomai sen rin nak -
kainelon mahdollistavista toi-
mis ta.

Pekka Visuri

Jul kais tu Soti las ai ka kaus leh des sä 
8/2014
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Monel la Väi nö Lin nan Tun te -
mat to man so ti laan hen ki löis tä
on ol lut sel vä esi ku va. Kir jan kes -
kei sen hen ki lön Antti Rokan yk -
siselit tei nen esi ku va on ol lut Vil -
jam Pyl käs.  Myös Suen Tas sun
esi ku va on ol lut Pyl käk sen saik -
ka pa ri Toi vo Ruu na.

Moni kir jan hah mo on kui ten -
kin yh dis tel mä useas ta eri hen ki -
lös tä kir jai li jan mie li ku vi tuk sel la
höys tet ty nä. Täl lai nen on esi -
mer kik si Tun te mat to man ”paha
upseeri”, luutnantti Lammio

Upsee reis ta sel vim min esi ku -
van sa mu kai nen on kap tee ni
Kaar na. (Paro le jul kais sut ai kai -
sem min  3/2009 Hel sin gin Sano -
mi en toi mit ta jan Ilkka Malm ber -
gin artikkelin aiheesta.)

Kone ki vää ri komp pa nia har joit -
te li omal la puo lel la au keamaa.
Toi mis to pa ra kil ta lä he ni har joi -
tus kent tää ly hy en län tä, kui van -
käl peä mies. Hän oli komp -
panian pääl lik kö, jää kä ri kap tee ni 
Kaar na. Hän oli iäl tään vii sis sä -
kym menis sä ja niin suo ra ryh ti -
nen ja puh das piir tei nen, että hän
pie nes tä koos taan huo- li mat ta
vai kut ti ko meal ta.

Näin ku vaa Väi nö Lin na ko ne -
ki vää ri komp pani an pääl lik köä,
jää kä ri kap tee ni Kaarnaa.

Esi ku va na Lin nan Kaar nal le on
rii dat to mas ti ol lut jää kä ri kap tee -
ni Toi vo Kär nä. Lin nan ul ko nai -
nen ku vaus Kaar nas ta vas taa täy -
sin Lin nan vä li rauhan ai kais ta
komppanianpäällikkö Kärnää.

Toi vo Kär nä oli syn ty nyt vuon -
na 1895 Lap pa jär vel lä. Hänen

van hem pan sa oli vat
maan vi je li jä Mat ti Kär -
nä ja Maria Luo ma. Kär -
nä oli käy nyt kan sa kou -
lun ja työs ken te li maan -
vil je li jä nä, kun nes tam -
mi kuun 7. päi vä nä 1916
liit tyi tuol loin    Pfad fin -
der-kurs sis ta Lock -
stedtin kou lu tus jou -
koksi muut tu nee seen
suo ma lai seen jää kä ri pa -
tal joo naan.

Kärnä lähti jääkäriksi
ensimmäisten joukossa

Kär nä osal lis tui Jää kä ri pa tal -
joo na 27:n ri veis sä en sim mäi sen
maa il man so dan tais te lui hin Mis -
se joel la, Riian lah del la ja Aajoel la. 
Vuon na 1917 Kär nä ko men net -
tiin kou lu tet ta vak si Polan geen.
Tääl lä hän sai eri kois kou lu tus ta
räjähteiden parissa.

Suo ma lais ten kou lu tus Sak sas sa 
kes ti kaik ki aan kol men vuo den
ajan. Kär nä oli Sak sas sa  rei lun
kah den vuo den ajan. Onkin ym -
mär ret tä vää, et tei hän kan sa kou -
lun käy nee nä ko hon nut Sak sas sa
ylim piin so ti lasar voi hin. Nämä
va kans sit me ni vät Kär nää ai kai -
sem min Sak saan tul leil le ja kor -
keam man kou lu tus tason ja ar va -
ten kin paremman kielitaidon
omanneille miehille.

Kär nä ylen net tiin 25.8.1917
Hilfs grup pen fü hrerik si ja ns.
Libaun lis tas sa juu ri en nen Suo -
meen pa luu ta va ra vää pe lik si.
Mikään ri vi jää kä ri ei Kärnä siten
ollut.

Kär nä pa la si Suo meen pää -
joukon mu ka na hel mi kuun 25.
päi vä nä 1918.

Vapaus so das sa Kär nä toi mi
jouk ku een joh ta ja na ja osal lis tui
Vii pu rin taisteluihin.

Vapaus so dan jäl keen Kär nä
pal ve li kou lu tusaliup see ri na sekä 
komp panian vää pe li nä eri yksi-
köis sä.

Vuon na 1923 hä net siir ret tiin
ra ja var tio lai tok sen pal ve luk seen
komp panian vää pe lik si ja käy ty -
ään vuon na 1926 re ser viup see ri -
kou lun hä net ni mi tet tiin nuo -
rem mak si up see rik si Joen suun
Raja var tios toon. Vaki nai ses ta
pal ve luk ses ta Kär nä ero si vuon-
na 1937 ja siirtyi va kuu tusasia -
mie hek si.

Tal visodas sa Kär nä toi mi (Eril -
li sen pri kaa tin 23) komp panian -
pääl lik kö nä ja pa tal joo nan ko -
men ta ja na osal lis tuen tais te lui -
hin Vala mos sa ja Mant sinsaa rel -
la.

Väli rauhan ai ka na hän pal ve li
ra ja var tio lai tok ses sa komp pa-
nian pääl lik kö nä sekä 8. Pri kaa tin 
ko ne ki vää ri komp pani an      pääl- 
lik kö nä Ylä myl lyl lä.

20 3/2014

PAROLE

Rokan esi ku va on ylei ses sä tie dos sa:
Vil ja mi Pyl käs.

Monel le Tun te mat to man so ti laal le on
esi ku va, toi set taas yh dis tel miä mo nes ta
henkilöstä 



Jat kosotaan Kär nä ko men net -
tiin komp panian pääl li kök si
eversti Pie ta ri Autin JR 8:n (ent. 8 
Pri kaa ti) II pa tal joo nan ko ne ki -
vää ri komp pani aan, jon ka I pa tal -
joo nan ko ne ki vää ri komp panias -
sa Väi nö Lin na pal ve li. Kär nä
haa voit tui 9. hei nä kuu ta 1941
Tsii pa kas sa ja menehtyi vam -
moihin sa seuraavana päivänä.

Kär nän ole mus oli teh nyt sy vän
vai ku tuk sen Lin naan. Kär nä oli
pie nes tä koos taan huo li mat ta jo -
ten kin veis tok sel li nen hah mo,
suo ra ryh ti nen ja puh das piir tei -
nen. Kun Kär nä oli as tel lut Ylä -
myl lyn pa lo au keal la komp pa-
nian sa edes sä, hä nen ole muk ses -
saan oli yh dis ty nyt sa mal la ker -
taa sel lais ta an ka ruut ta ja tur vaa,
joka sai nuoret asevelvolliset
tunteman itsensä hänen po jik-
seen.

Kär nän ikä ja pal ve lu ra ja var tio -
lai tok ses sa sekä re ser viin siir ty -
mi nen en nen tal visotaa an ta vat
ne kin jo ai het ta us koa, et tei hän
ol lut tiuk ka pi poi nen esi mies
vaan pikemminkin juuri isä-
hah mo.

Kär näs tä on mai nit tu, että hän -
kin, ku ten Kaar na, suo ras taan ta -
pat ti itsensä.

Koskelan esikuva                
olikin savolainen

Lin na jat kaa: Kap tee ni Kaar nan
saa vut tua edel lä ku va tuin ta voin
au keal la har joit te le van ko ne ki -
vää ri komp pani an luo hän ko -
men taa ´Jouk ku een joh ta jat`.
Kol me up see ria al kaa no peas ti
kä vel lä kap tee nia koh ti, yh te nä
heis tä kol man nen jouk ku een joh -
ta ja re ser vin vän rik ki, iäl tään lä -
hel lä kol meakym men tä. Vil ho
Kos ke la on hä mä läi sen pien vil je -
li jän hä mä läi nen poi ka.

Kos ke lan esi ku va na on rii dat ta
ol lut vuon na 1911 syn ty nyt Nil -
siäs tä ko toi sin ol lut maan vil je li jä
Eina ri Kok ko nen. Hänes sä ja
Kos ke las sa on hy vin pal jon yh -
teis tä. Var si nai nen ero tun tuu
olevan vain heimokannassa.

Kok ko nen oli suo rit ta nut va -
rus mies pal ve lun (PSP) vuo si na
1933—34. Tal visodas sa hän toi -
mi jouk ku een va ra joh ta ja na Jal -
ka vä ki ryk ment ti 38:ssa ja osal lis -
tui tais te lui hin Pit kä ran nan saa -
ril la. Väli rauhan ai ka na hän toi -
mi jouk ku een joh ta ja na JR 38:ssa
Ylä myl lyl lä. Jat kosodas sa Kok ko -
nen toi mi mai ni tus sa Autin JR
8:ssa jouk ku een joh ta ja na ja
komppa nian pääl lik kö nä osal-
lis tuen taisteluihin Värtsilässä,
Äänislinnassa ja Karesuannolla.

Kok ko nen suo rit ti up see ri kurs -
sin (n:o 46 ) vuon na 1940 ja ylen -
net tiin sa ma na vuon na vän ri kik -
si, luut nan tik si vuon na 1941 ja
kap teenik si vuon na 1944. Vas -
toin kun Kos ke la, Kok ko nen ei
kaatunut jatkosodassa.

Lin na, joka ei pi tä nyt it se ään
ko ros ta vis ta nuo ris ta up see reis ta, 
saat toi jo ten kin sie tää Kok kos ta. 
Rokan esi ku va Vil jam Pyl käs
tun tui hän kin tu le van Kokkosen
kanssa toimeen.

Kariluodollekin                  
löydetty esikuva

Kap tee ni Kaar nan kaa tu mi seen
joh ta nees sa hyök käyk ses sä nel -
jät tä ki vää ri jouk kuet ta joh taa
vaa lea tuk kai nen, hie man nu lik -
ka mai nen vän rik ki, ni mel tään

Kari luoto. Vän rik ki, sit tem min
luut nant ti ja kap tee ni Jor ma
Kari luoto on idealis ti nen re ser -
viup see ri, joka kas vaa ro maa nin
ai ka na vas taylen ne tys tä, mies ten
hie man nau ret ta va na pi tä mäs tä
vän ri kis tä ja jal ka vä ki jouk ku een
joh ta jas ta mies ten sä suu res ti ar -
vos ta mak si komp panian pääl li -
kök si. Kariluoto kaatuu vuonna
1944 torjuntataisteluissa pa lat-
tu aan vihkilomalta.

Alan kir jal li suu des sa ei juu ri -
kaan ole esi tet ty kan nanot to ja
sii tä, kuka oli si ol lut Kari luodon
mah dol li nen esikuva.

Mut ta niin ikään JR 8:ssa pal vel -
lut, nyt tem min hän kin edes men -
nyt (18.2.2013) re ser vinup see ri,
jy väs ky lä läi nen asi an aja ja Timo
Kar hu nen on 23.11.2003 Kes ki -
suo ma lai nen leh des sä jul kais tus -
sa, 28.5.1918 syn tynyt tä ja Jyväs -
ky läs sä 28.10.2003 kuol lut ta
kaup pa puu tar hu ri, ma ju ri Pent ti
Lai net ta kos ke vas sa muis to kir -
joi tuk ses sa to den nut, että 1939
yli op pi laak si kir joit ta nut Lai ne
as tui va rus mies pal ve luk seen
2.6.1939. Tal visodan tais te lui den
lo mas sa hän suo rit ti re ser viup -
see ri kou lun ja hä net ylen net tiin
vän ri kik si 1.4.1940. Tämän jäl -
keen Lai ne suo rit ti ka det ti kou -
lun, jos ta hän val mis tui tou ko -
kuus sa 1941. Aktii viup see ri na
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Kari luodon esi ku vak si on ar -
vel tu jy väs ky lä läis tä   kaup pa -           
puu tar hu ri Pent ti Lainetta.

Hämä läi sen Kos ke lan esi -
ku va na on rii dat ta ol lut Nil -
siäs tä ko toi sin ol lut maan -
vil je li jä Einari Kokkonen.



hä net siir ret tiin 8. Pri kaa tiin Ylä- 
myl lyl le.

Pri kaa tin nimi muu tet tiin lii ke -
kan nal le panos sa ke sä kuus sa
1941 JR 8:ksi. Ensim mäi sen pa -
tal joo nan kol man nen (ki vää -
ri)komp pani an  jouk ku een joh ta -
jak si mää rät tiin luut nan tik si
ylennet ty Pent ti Lai ne.  Ali ker -
sant ti Lin na pal ve li sa man en -
sim mäi sen pataljoonan kone-
kivää ri komp panias sa.

Lai ne pal ve li mai ni tus sa 8
JR:ssä 20.12.1942—28.10.1944
komp pani an pääl lik kö nä, pa tal -
joo nan ko men ta jan vi ran si jaise -
na ja ryk men tin esi kun ta pääl lik -
kö nä. Kap teenik si Lai ne ylen net -
tiin 26.3.1943 ja majuriksi sodan
jäl keen 6.12.1966.

Lai ne osal lis tui JR 8:n tais te lui -
hin jat kosodas sa aina so dan alus -
ta Pet ros koin kaut ta Syvä rin
taak se ja ve täy ty mis tais te lui hin.
Lapin so dan alet tua Lai ne jat koi
teh tä väs sään komp panian pääl -
lik kö nä Tor ni on mai hin nousus ta 
aina 28.10.1944 saak ka. Pal ve luk -
sen sa ar mei jas sa Lai ne lo pet ti
15.4.1945. Tämän jäl keen hän
siir tyi kaup pa puu tar hu rik si. Kar -
hu nen on ar vel lut, että juu ri
Pent ti Lai ne on ol lut  Kari luodon
taustalla. Yhteistä heillä on
ainakin Sirkka niminen avio-
puo li so.

Lammiolle ei löydy selvää
esikuvaa

Kap tee ni Kaar nan saa vut tua au -
keal la har joit te le van ko ne ki vää -
ri komp pani an luo ja ko men net -
tua jouk ku een joh ta jat luok seen,
yh te nä kol mes ta up see ris ta saa -
puu hä nen eteen sä kol man nen
jouk ku een joh ta ja luut nant ti
Lam mio. Kir jas sa Lam mio pal -
jas tuu yli mie li sek si ja pe dan tik si
am mat tiup see rik si, joka vaa tii
tiuk kaa kuria ja ajautuu siksi
usein ristiriitoihin alaistensa
kanssa.

Lam miol le ei ole löy ty nyt suo -
ranais ta esi ku vaa. Hänes sä on il -
mei ses ti kin yh ty nyt piir tei tä mo -
nes ta up see ris ta. JR 8:n ve te raanit 
Paa vo Tans ki ja Tau no Kan kaan -

ran ta pi tä vät kui ten kin Lam mi on 
esi ku va na Väi nö Kari tie -ni mis tä 
1. KKK:n up see ria, jon ka kans sa
Kan kaan ran ta ker too tais tel leen -
sa vie lä Lapin so das sa. Myös
Rokan esi ku va Vil jam Pyl käs on
ker to nut lu kui sis sa haas tat te luis -
sa  ta van neen sa Lam mi on so dan
jäl keen ja että tämä päätyi
presidentinlinnaa vartioivan
joukko-osaston upseeriksi.

Kadet ti ma trik ke li taik ka re ser -
viup see ri ma trik ke li ei kui ten -
kaan tun ne ke tään Väinö Kari-
tie tä.

Met sä pirt ti oli suo ma lai nen
kun ta Kan nak sel la, joka lii tet tiin
Neu vos to liit toon vuon na 1944.
Sen suo je lus kun nan jä senek si on
vuon na 1934 mer kit ty Väi nö
Kari tie. Met sä pirt tiä kä sit te le väs -
sä his to riakir jas sa vuo del ta 1953 
mai ni taan hen ki lö ha ke mis tos sa:
Väi nö Kari tie, rajavartioston
vänrikki, harrastuksena hiihto.

Sodan ai ka na oli täy sin mah dol -
lis ta, että ali up see ri nos tet tiin up -
see rinar voon il man up see ri kou -
lu ja kin. Ja voi si ku vi tel la, et tei
pre si den tin lin naa var ti oi van
jouk ko-osas ton up see ril ta ole so -
dan jäl keen edel ly tet ty ko vin kor -
kei ta so ti laal li sia tut kin to ja taik -
ka ar voa. Kari tie on si ten voi nut
osal taan olla Lam mi on esi ku va -
na. Lin na itse on kuitenkin kiel-
tä nyt, että Karitie olisi ollut
Lammion esikuva.

Minul la oli ti lai suus tu tus tua
1980-lu vun lo pul la edel lä mai -
nit tuun Pent ti Lai nee seen sil loi -
ses sa Jyväs ky län työ vä enopis ton
puu työpii ris sä. Työ ru peaman
päät teek si oli ta pa na ko koon tua
mies ten kes ken jut te le maan nii tä 
näi tä. Kun useim mat puu työpii -
rin mie het oli vat so dan käy nei tä,
kään tyi kes kus te lu usein so ta jut -
tui hin. Minul le an net tiin ym -
mär tää, että juu ri Lai ne oli si ol lut 
tun te mat to man so ti laan Lam-
mion esikuvana, ainakin osittain. 
Lammiosta puhuttiinkin paljon.

Lai ne toi esiin Lam mios ta mi -
nul le muu ta man uu den sei kan;
Lam mio han oli kan taup see ri ja
näil lä oli re ser vin up see rei hin
ver rat tu na pa rem pi päi vä ra ha ja
hei tä myös sen vuok si vaa dit tiin
enem män. Myös ikä viä asi oi ta.
Lisäk si Lai ne esit ti ky sy myk sen:
mis sä Lammio menetteli väärin?

Yhteis tä Lam miol la ja toi saal ta
Lai neel la on am mat tiup see rin
kou lu tus, sa man suun tai set esi -
mies teh tä vät, ma ju rik si ylenemi -
nen sekä sodasta selviäminen.

Tun te ma ton so ti las kir jan hen -
ki lö hah mo jen su kunimi saat taa
olla täy sin esi ku vas taan poik kea -
va, ku ten Rok ka-Pyl käs. Jol lain
on esi ku van sa ni men sy nonyy mi
ku ten Hie ta nen-San ta nen. Jon -
kin lais ta soin nil lis ta yh den mu -
kai suut ta on ha vait ta vis sa ni mis -
sä Kos ke la-Kok ko nen ja Leh to -
nen-Lah ti nen, ku ten myös  Lam -
mio ja Lai ne. Ilmeis tä kui ten kin
on, että Lam mio on hy väl lä mie -
liku vi tuk sel la tehty yhdistelmä
useastakin eri upseerista.

Karjulan piirteitä              
kahdesta upseerista

Lin nan teks tin mu kaan pe rään -
ty mis vai heen kiih keim pä nä ai ka -
na ke säl lä 1944 saa puu kaa tu nei -
den ja haa voit tu nei den ko koa-
mis pis teel le pa tal joo nan ko men -
ta ja, evers ti luut nant ti Uuno
Eeme li Kar ju la. Kar kea mies,
joka oli tai pu vai nen rai vo koh -
tauk siin. 
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Lam miol le ei Jaak ko Rin ne
ole löy tä nyt esi ku via.



Tap pio oli saa nut Kar ju lan
suun nil taan. Kar ju la yrit ti pis -
too li kä des sään saa da pa kenevia
ja vauh koon tu nei ta mie hiä ase -
miin. Kauem paa kä ve li hä nen
kar jun nas taan vä lit tä mät tä mies
ko ne pis too li ol ka pääl lään. Kar ju -
lan py säh ty mis ko men nois ta
huoli mat ta Vii ri lä jat kaa mat -
kaan sa pysähtymättä. Karjula
ampuu Viirilää keskelle rintaa.

Tien mut kan ta kaa viu hah ti kra -
naat ti Kar ju lan jal koi hin ja tämä
kaa tui se läl leen kes kel le tie tä.
Kar ju la vir ko si heti. Hän yrit ti
pys tyyn, mut ta kaa tui uu del leen,
sil lä jal ka oli mel kein irti. Hän
koet ti uu del leen ylös, hur jas ti ki -
ro ten ja kar juen vi has ta ja tus kas -
ta. Joku ohi kul ke vis ta mie his tä
huu si Kar ju lal le: ”Ääne si kuu len,
mut ta aut taa en voi”. Vii meis ten
jou kos sa pai kal le saa pu nut Rok -
ka siep paa toi sen ker ran ta jun -
tan sa me net tä nen Kar ju lan sy -
liin sä ja juok see tien vie reen suo -
jaan ja las kee Kar ju lan maa han,
jos ta kaksi toisen komppanian
upseeria ottavat Karjulan ja
toimittavat lääkintämiehille.

Kir jas sa ku vat tu so ta mies Vii ri -
län am pu mi nen poh jau tuu so ta -
mies Hytin ta pauk seen. Tämä ta -
pah tui jat kosodan lop pu vai hees -
sa Ilo mant sin mot ti tais te lu jen ai -
ka na. Tuol loin (21. Pri kaa tin I)
pa tal joonan ko men ta ja ma ju ri S.
O. Lind gren am pui elo kuun 5.
päi vä nä 1944 pistoolilla sotamies
Eemil Hytin.

Hytin ta pauk ses sa  vi hol li sen
hyök käys oli jo tor jut tu, ja Hyt ti
oli lä hin nä  pois tu nut ri vis tä
muiden mu ka na, eikä hän ol lut
pa tal joo nan ko men to pai kal la ta -
pah tu nees sa pu hut te lus sa, eikä
si ten ol lut kiel täy ty nyt pa laa mas -
ta yk sik köön sä. Hyt ti oli 38-vuo -
tias Vai nik ka las ta ko toi sin ol lut
nel jän lap sen isä. Hän ei ol lut
kuu lu nut Lind gre nin joh ta maan
pa tal joo naan. Hyvin se ka vas sa ti -
lan tees sa so ta mies Hyt ti oli jou -
tu nut eril leen omas ta yk si kös -
tään, har hail lut met säs sä ja pääs -
syt sit ten yh teyteen Lind gre nin
osas ton kans sa. Ylei ses ti ol tiin
sitä miel tä, että Lind gren am pui

Hytin pi kais tuk sis sa il man asian -
mu kais ta harkintaa. Sotaylioi -
keus ja Korkein oikeus jättivät
kuitenkin Lindgrenin ran gais -
tuk seen tuomitsematta.

Evers ti luut nan tik si pää ty nyt
Sven Oskar Lind gren oli syn ty nyt 
vuon na 1905. Hän kun nos tau tui
jo tal visodas sa Vii pu rin lah den
puo lus tus tais te luis sa. Jat kosodan 
alus sa hän toi mi mm. Val li lan
pa tal joo nan ko men ta ja na ja hä -
nel le esi tet tiin kah des ti Man ner -
heim-ris tä. Usei ta va paa- ja so ti -
las ki vää riam mun nan maa il man -
mes ta ruuk sia ennen sotaa voit-
ta nut Lindgren ampui itsensä
vuonna 1968.

Lilius ei tullut toimeen
pohjalaisten kanssa

Se, et tei vät Tun te mat to man so -
ti laan mu kaan pai kal la ol leet Vii -
ri län am pu mi ses ta tyr mis ty neet
ja rai vos tu neet mie hen ol leet an -
ta neet Kar ju lal le min kään lais ta
en siapua taik ka vie neet hän tä
suo jai sem paan paik kaan, viit taa
sekin vahvasti erääseen tosita -
pah tu maan:

Evers ti luut nant ti Carl Otto
Lilius (1892—1979) haa voit tui
vai keas ti tais te luosas ton ko men -
ta ja na Aunuk sen Sal mis sa kesällä 
1944.

Lilius on käy nyt ka det ti kou lun
3. vuo si kurs sin vuo si na 1920
—22. Kap teenikurs sin hän oli
suo rit ta nut 1930—31. Lilius toi -
mi jouk ku een joh ta ja na ja osal lis -
tui it se kin kan sain vä li siin rat sas -
tus kil pai lui hin (Tal lin nas sa 1929
ja Tuk hol mas sa 1930). Hän toi mi 
rat sas tuk senopet ta ja na RUK:ssä
vuo si na 1932—34. Vuo si na
1936—39 hän toimi yleise si-
kun taup see ri na 3. D:n esikun -
nas sa.

Vaa ti val la ja muo dol li sel la
Liliuk sel la oli pi rul li sen mie hen
mai ne. Jo 1930-lu vul la hän tä oli
ran gais tu pa rin vii kon pal ve luk -
ses ta erot ta mi sel la va rus mie hen
si val ta mi ses ta rat su piis kal la kas -
voi hin. Mut ta tar mo kas ja roh kea 
hän oli. Hänet näh tiin usein etu -

lin jas sa joh ta mas sa tais te lu ja pis -
too li kä des sään. Hänen vuo ro-
vai ku tus tai ton sa alaistensa kans-
sa eivät olleet hyvät.

Tal visodas sa evers ti luut nant ti
Mart ti Lau ri la jou tui siir tä mään
pa tal joonan ko men ta ja Liliuk sen
pois ryk men tis tään (JR 23), kun
tämä ei tul lut toi meen poh ja lais -
ten kans sa, hauk kuen näi tä pel -
ku reik si. Poh jan maan mie het sa -
noivat kin, että ”Kyl lä me rys sän
kans sa jo ten kin pär jääm me,
mut ta Liliuk sen kans sa ei mil -
lään”. Liliuk sen ker ro taan tal -
visodas sa Tai pa leel la vaa ti neen
pis too li kä des sä etu lin jan tais te li -
joil ta asentoa ja ilmoitusta sekä
lotiltakin kunniantekoa.

Jat kosodan alus sa 19. D:n esi -
kun ta pääl lik kö Lilius jou tui avoi -
meen kon flik tiin JR 16:n ko men -
ta jan evers ti luut nant ti Mat ti Lau -
ri lan ja tä män poh ja lais ryk men -
tin mies ten  kans sa. Lilius esiin tyi 
poh ja lai sia moit ti va na ja hauk -
ku va na up see ri na. Liliuk sen haa -
voi tut tua hän ei saa nut edes omia 
mie hi ään kan ta maan it se ään
jouk kosidon ta pai kal le. Lilius oli
hei lut ta nut pis too li aan ja uhan -
nut am pua kan ta mi ses ta kiel täy -
ty neet. Nämä oli vat tä hän to den -
neet, että ket kä sit ten Lilius ta
kan tai si, jos tämä hei dät am pui si. 
Aino as taan lu paa mal la tun tu via
ko ti lo mia sai Lilius miehet
pelastamaan itsensä. Lilius toi-
pui, mutta jäi 40-pro sent ti sek si
invalidiksi.

Jaakko Rinne

Kir joit ta ja on jy väs ky lä läi nen va ra -
tuoma ri, joka tut ki nut mm. jää kä ri-
pa tal joo nan on gel mia ju ris tin nä kö -
kul mas ta. Paro le on jul kais sut aiem-
min kin hä nen teks tin sä, jos sa et si -
tään Väi nö Lin nan kir jo jen hen ki löi -
den esi ku via.
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Vuo ri neu vok set Juk ka Vii na -
nen ja Jari Paa si ki vi ovat tu ke -
neet hen ki lö koh tai sin va roin
mer kit tä väs ti JP27 Perin neyh dis -
tyk sen työ tä jää kä ri en elä män -
työn ja mer ki tyk sen siir tä mi ses sä 
elä väk si pe rin nök si eri tyi ses ti
Suo men nuo risol le. Tämän mer -
kik si Päi jät-Hämeen osas to luo -
vut ti 2.6. heil le jää kä ri pat saat
n:ot 22 ja 23.

 Tilai suu des sa osas ton pu heen -
joh ta ja kävi ly hy es ti läpi jää kä rei -
den mer ki tys tä maam me it senäi -
syy den saa vut ta mi ses sa ja sen
säi lyt tä mi ses sä.

 Hän ni me si myös mo lem mat
vuo ri neu vok set su ku haa ro jen sa
kan tai sik si ja lau sui toi vo muk -
sen, että nämä nyt luo vu te tut pat -
saat säi lyisi vät vuo ri neu vos ten
jäl ke läis ten hal lus sa su ku pol ves ta 

toi seen hei dän laa ti mien sa pe ri -
mys jär jes tys ten mukaisesti.

 Tilai suu den päät teek si nau tit -
tiin täy te kak ku kah vit ja kes kus -
tel tiin maam me his to rias ta ja tu -
le vai suu des ta kin.
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Pat saat on luo vu tet tu. hen -
ki löt va sem mal ta oi keal le,
sih tee ri Ris to Vuo risalo,
vuo ri neu vos Jari Paa si ki vi,
evers ti Pek ka Jou ko, vuo ri -
neu vos Juk ka Vii na nen ja
va ra pu heen joh ta ja Tai to
Kuo sa.

Päi jät-Häme muis ti tu ki joi taan

Ari-Ilma ri Iisak ka la
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Saarijärven Jääkäripirtti
kunnostetaan

Pie ne nä osa na jää kä ri liik kee -
seen liit tyy Hyryn sal men ja Suo -
mus sal men kun tien ra jal la ole va
Saa ri jär vi. Akti vis tien kans sa yh -
teis työ tä teh nyt Hal lan Ukko ra -
ken si saa reen ma jan 1915. Sii tä
muo dos tui pii lo pirt ti ak ti vis teil -
le, etap pi jää kä reil le ja Sak saan
so ti las kou lu tuk seen mat kaa vil le.
Venä läi set ei vät kos kaan löy tä -
neet tätä erä maa jär ven saa res sa
si jait se vaa pii lo pirt tiä. Erään läh -
teen mu kaan Hal lan ja Jää kä ri -
pir tin kaut ta oli si kul ke nut Sak -
saan noin 100 matkalaista. Alun
alkaen Hallan Ukolla oli tar koi-
tus rakentaa saareen kalamaja.

Saa ri jär ven upea aar ni alue on
Met sä hal li tuk sen omis tuk ses sa ja 
sen vael lus rei tis tö sekä Jää kä ri -
pirt ti ovat yksi tänä vuon na  kun -
nos tet ta vis ta kohteista. 

Met sä hal li tuk sen Poh jan maan
luon to pal ve lut jär jes ti 28.5. pie -
ni muo toi sen juh la ta pah tu man
Jää kä ri pir til lä ja sen yh teydes sä
pal jas tet tiin myös pir tin sei nään
kiin ni tet ty muis to laat ta, jon ka
oli vat lah joit ta neet JP 27 pe rin -
neyh dis tys ja Met sä hal li tus. 

Tapah tu ma al koi Löy tö joen ter -
va teh taal ta, mis sä kuul tiin ta -
rinoi ta Ukon ter van pol tos ta.
Esil le nou si myös Hel sin gin yli -
opis ton kans sa 1920 -lu vul la ol lut 
sa lai nen pro jek ti, jos sa ke hi tel tiin 
len to konepet ro lia. Ukko oli tä -
män pe rus teel la myös biopolt to -
ai nei den kehittämisen pioneeri.

Teh taal ta mat ka jat kui läpi
upei den erä mai den, jon ka pui hin 
kir ves ei ole kos ke nut lä hes sa -
taan vuo teen – pai koin oli vie lä
näh tä vis sä kas kea mi sen jäl kiä.
Reit ti seu ra si osan mat kaa van -
haa Vie nan kaup pa reit tiä, joka
tal vi sin kul ki Hal lan kaut ta. Saa -

ri jär ven ran nas sa seu rue py säh tyi  
naut ti maan "Hal lan Ukon suo -
las tus ta" — pe rin tei sen kai nuu -
lai sen ma kuelä myk sen jär jes ti
Sodan ja Rau han rata ry. Yhdis tys 
pi tää kah vi laa Hyryn sal men ase -
mal la ja jär jes tää ops tet tu ja ret kiä 
Jää kä ri pir til le. Eri tyi sen ma -
koisa na mie leen syö pyi ter va lei -
pä höys tet ty nä suo la tul la hau el la.

Väli pa lan jäl keen siir ryt tiin ve -
neil lä saa reen, jon ka jyl hi en pe tä -
ji en vä lis tä pil kot ti itse koh de –
Jää kä ri pirt ti. Kuu lim me ta rinoi ta 
Jää kä ri pir tin men nei syy des tä
sekä sen kun nos ta mi ses ta vuon -
na 2008. Kun nos tuk sen yh tey-
des sä pir til le teh tiin Jää kä ri liik
kees tä ja sen Hal lan pir tin osuu -

des ta ker to va näyt te ly. Kier rok -
sen jäl keen vie tet tiin juh lal li nen
het ki pal jas ta mal la muis to laat ta,
min kä jäl keen ken raa li ma ju ri
evp. Pert ti Puon ti piti tilaisuuden 
luonteeseen sopivan puheen ja
toi perinneyhdistyksen terveiset

Otso Heikkinen
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Jää kä ri pirt ti on seis syt sit keä nä läpi vuo si kym men ten, ku ten
te ki vät sen kaut ta kul ke neet miehetkin

Tuvan ka ton luo din rei ät ovat
muis to jää kä ri K.M. Wal le-
niuk sen am pu mis ta lau kauk -
sis ta, joil la 30.12.1916 juh -
lit tiin mat kaan läh töä

Vie rei nen sivu:    Käm pän
sei nään kiin ni tet tiin Met sä -
hal li tuk sen ja JP27:n pe rin ne- 
yh dis tyk sen hank ki ma muis -
to laat ta.
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20 vuotta täyttävä
Kaaderilaulajat
mukana syksyn
Jääkärikonsertissa

Kaa de ri lau la jat on suo ma lais -
ten up see ri en mies kuoro, jo hon
kuu luu lau la jia ka de tis ta ken raa -
liin. Kuo ro lau lul la on pit kä pe -
rin ne Suo mes sa myös up see ri en
kes kuu des sa. Mies kuoro lau lu
saa pui maa ham me Ruot sin kaut -
ta Sak sas ta 1800-lu vun al ku puo -
lel la. Hami nan ka det ti kou lus sa
yli 160 vuot ta sit ten al ka nut sään -
nöl li nen kuo ro lau lu har ras tus on
jat ku nut kes key tyk set tä it se näi -
sen Suo men Ka det ti kou lus sa tä -
hän päi vään. Näin tapahtui myös
sotien aikana, kun jokaiselle  ka -
detti kurs sil le perustettiin kuoro.

 Kadet ti kuorol la on aina
Haminas ta läh tien ol lut ni mek -
käi tä ja pa la val la in nos tuk sel la
teh tä vään sä omis tau tu nei ta kuo -
ron joh ta jia. Sama onni on koh -
dan nut myös Kaa de ri lau la jia.
Nykyisiä kin kaa de ri lau la jia
Kadetti kuoros sa opet ta nut ja
joh ta nut mu siik ki neu vos Urpo
Joki nen joh ti Kaa de ri lau la jia en -
sim mäi sen vuo si kym me nen, pe -
rus ta mis vuo des ta 1994 läh tien.
Hänen jäl keen sä tai teel li sen joh -
don on an siok kaas ti har teil laan
kan ta nut evers ti luut nant ti Mat ti
Orla mo. Lau la jak si Kaa de ri lau la -
jiin  pää see lau lu tai toi nen  ja
lauluhaluinen kadettiupseeri ja
Maanpuolustuskorkeakoulussa
upseerintutkintoa opiskeleva
kadetti.

Kaa de ri lau la ji en oh jel mis tos sa
on run saas ti isän maal li sia ja
maan puolus tushen ki siä lau lu ja
sekä so ti las lau lu ja eri ai ka kau sil -
ta ja myös eri mais ta. Upsee ri ja
ka val jee ri pe rin teen mu kai ses ti
se renadit nais kauneudel le ovat
kuo ron mie luisin ta an tia.  Kuo ro
har joit te lee  sään nöl li ses ti ja an -
taa vuo sit tain 2—5 kon sert tia ko -
ti maas sa sekä lä hes joka toi nen
vuo si myös ul ko mail la.  Suo men
Mies kuoro lii ton jä sen kuo ro na se 

osal lis tuu myös mies kuoro jen
yh tei siin lau lu ta pah tu miin.  Mui -
ta jul ki sia esiin ty mi siä kuo rol la
on vuo sit tain 20—30.  Jää kä ri en
mars si ja Sam Sih von Jää kä rin
lau lu ovat joka vuo si  kuo ron
useim min lau la mia lau lu ja. Vain
har va      suo ma lai nen      mies kuo- 
ro  saa esiintyä arvoyleisölle, ylin
valtiojohto mukaan lukien, niin
usein kuin Kaaderilaulajat. 

Eräs kuo ron muis to rik kaim -
mis ta lau lu-  ja kon sert ti mat kois -
ta on  vuon na 2008 teh ty mat ka
jää kä ri en jäl jil le evers ti Sam po
Ahdon toi mies sa his to riaop paa -
na. Yksi mat kan kon ser teis ta an -
net tiin Lie pa jan Tri ni ta tis-kir -
kos sa. Viron va paus so dan Pajun
tais te lun muis to mer kil lä, Pajun
kar ta non puis tos sa, ka jautet tiin
juh la vas ti Kytösavun au keil la
mail la. Viron va paus so taan osal -
lis tui lu kui sia jää kä rei tä. Muis -
toi hin ja ai ka kir joi hin on kau -
niis ti piir ret ty myös Jää kä ri en
mars sin  esi tys Rita ri huo neel la
aa te lis ten ja ri ta ris ton jää kä ri en
muis to laa tan pal jas tus ti lai suu -
des sa. Myös pe rin tei sel lä Mars -
kin juh la päi väl li sel lä ke sä kuun
nel jän te nä, Jää kä risää ti ön ol les sa
isän tä vuo ros sa on Kaa de ri lau la -
ji en   Jää kä ri en    mars si       Hak ka-     
pe liit tain marssin lisäksi nosta -
nut kylmät väreet niin yleisön
kuin laulajien selkäpiihin.

20-vuotisjuhlakonsertti
Ritarihuoneelle 12. 10. 

Tänä 20-vuo tis juh la vuon naan                    

Kaa de ri lau la jil la on run saas ti
esiin ty mi siä ja oh jel maa. Kevääl -
lä suu ren suo si on saa vut ta nut  
”Jat kosodan lau lu ja  — Muis tois -
sa Har mo ny Sis ters” -kon sert ti
yh des sä lau lu yh tye Sin ge ri en
kans sa  uu si taan lo ka kuun 18.
Turus sa Heik ki län so ti las ko dis -
sa. Oma juh la kon sert ti lau le taan
Rita ri huo neel la 12. lo ka kuu ta ja
heti seu raa va na päi vä nä Ässä-
ryk men tin YH:n 75- vuo tis muis -
to ti lai suu des sa Ässän muis to -
mer kil lä Kal lios sa ka jah taa mm
har vem min    kuul tu       Ässä-ryk-                                             
men tin mars si. Yksi vuo den pää -
ta pah tu mis ta on Jää kä ri kon sert ti
Fin lan dia-ta los sa mar ras kuun
20. päi vä nä yh des sä Kaar tin Soit -
to kun nan ja so lis tien kans sa.
Kuo rol la on kun nia esiin tyä
myös 4. mar ras kuu ta Kan sal lis -
museon au di to rios sa vie tet tä väs -
sä kan sa lais juh las sa P.E. Svin-
huf vu din Sipe ri aan kar kot tam i-
sen 100-vuo tis muis ton kun ni oit -
ta mi sek si. Näin pääs tää kin sit ten
pe rin tei siin jou lun ajan  esiin ty-
mi siin. 

Lau lu joh ta jam me Mat ti Orla -
mo on sä vel tä nyt ja ru noil lut
kuo rol le uu den reip paan tun nus -
mars sin ”Kaa de rit hei, hei hur -
raa”, joka esi te tään ensi ker ran
12. lo ka kuu ta juh la kon ser tis sam -
me Ritarihuoneella.

Kaa de ri lau la jis ta ja  oh jel mis -
tam me voi lu kea li sää osoitteesta
www.kaa de ri lau la jat.fi.

Heikki Hult

PAROLE
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Kaksi
neuvostolentäjien
”ilmavoittoa”
Itämerellä

Ris to Nikun kir jan ” Kale van
kuo le man len to” il mes ty mi sen
(2007) yh teydes sä nou si esil le ky -
sy mys ko van on nen Jun kers
Ju-52 hy lyn löy tä mi ses tä ja mah -
dol li ses ta nos ta mi ses ta. Koneen
tu hou tu mi sel la 14. ke sä kuu ta
1940 Kerin saa res ta poh joi seen
oli run saas ti sil min nä ki jöi tä ja
putoamispaikka voitiin
määritellä melko tark kaan. 

Kesäl lä 2005 Viron me ri -
museon tut ki musalus Mare etsi
hyl kyä kai ku luotai mel la. Se kyl lä
löy si alu eel ta kuu si alushyl kyä,
mut ta ei jäl keä kään Kale vas ta.
Viro lai nen tut ki ja Vil lo Mäss ko -
ros taa et si mi sen vai keut ta, kos ka
me ren poh jaa hal ko vat kym -
meniä met re jä kor ke at gra niit ti -
kal lioket jut, joi den vä lis tä hylyn
löytäminen on äärimmäisen
vaikeaa. 

Hake mat ta ver tai lu koh teek si
tu lee ruot sa lai nen  DC-3-tie dus -
te lu ko ne, jon ka Neu vos to liit to
am pui alas ke säl lä 1952 Itä me rel -
lä kan sain vä li sen me ri alu een ylä -
puo lel la Gots ka San dös ta koil li -
seen. Tapauk sen ai noa sil min nä -
ki jä oli neu vos to liit to lai nen kap -
tee ni Osins ki, joka am pui
MiG-15-hä vit tä jän sä ty keil lä
puo lus tus ky vyt tö män DC-3:n
alas. Ainoa mitä ruot sa lais ko -
nees ta löy det tiin, oli me res sä aje -
leh ti nut rik kiam mut tu pe las tus -
laut ta. 

Jouk ko ruot sa lai sia alan har ras -
ta jia kam pa si 2000-lu vun alus sa
Itä me ren poh jaa su kel lus ro bo tin
avul la sa to ja ne liöki lo met re jä ja
lo pul ta vai vat pal kit tiin ke sä -
kuus sa 2003, kun DC:n hyl ky
löy det tiin. Tie dä oli si ko ruot sa -
lais ten ko ke muk sel la ja to den nä -
köi ses ti pa rem mal la lait teis tol la
mah dol lis ta löy tää myös Kale va.

Kale van löy ty mi sel lä ei oli si
kui ten kaan sa maa mer ki tys tä
meil lä, kuin DC-3:n koh ta lon sel -

vit tä mi sel lä ruot sa lai sil le. Kenel -
le kään ei jää nyt ai ka naan epä sel -
väk si, että kaik ki yh dek sän Kale -
vas sa ol lut ta hen ki löä kuo li  ko -
neen is key tyes sä sel käsyök sys sä
me reen.  DC-3:n koh dal la mie -
his tön koh ta lo oli ar voi tus. Ei tie -
det ty, oli si ko kone on nis tu nut te -
ke mään pak ko las kun me reen tai
oli si ko mah dol li ses ti osa mie his -
tös tä kyen nyt hyp pää mään las -
ku var jol la. Vas ta hy lyn löy tä mi -
nen vah vis ti osan mie his tös tä
kuol leen ko neen mu ka na. Tai taa
jää dä ikui sek si ar vo tuk sek si, mitä 
ta pah tui niil le mie his tön jä senil -
le, joi den jään nök siä ei ol lut
koneessa.

Yhteis tä Kale van ja DC-3:n alas
am pu mi sel le oli, että ta pah tu mi -
en to del li ses ta ku lus ta vai et tiin,
vaik ka tie det tiin kin, että mo lem -
mat ko neet am mut tiin alas. Kale -
vas sa ta pah tui vi ral li sen sel vi tyk -
sen mu kaan ”rä jäh dys, joka ei ai -
heu tu nut len to ko nees ta it ses tään 
tai sii hen nor maa lis ti kuu lu vis ta
lait teis ta, vaan sen oli ai kaan saa -
nut joku vie ras len to ko nee seen
olen nai ses ti kuu lu ma ton te ki jä”.
DC-3:n sitä vas toin ker rot tiin ka -
don neen suun nis tus len nol la.

Aero Oy oli re hel li nen ko neen
mie his tön omai sil le. Les kil le ker -
rot tiin vai tiolo lu paus ta vas taan,
että ”len to ko nee seen oleel li ses ti
kuu lu ma ton” te ki jä, joka rä jäyt ti
ko neen, oli SB-2-pom mi ko neen
ko ne ki vää ri. Kale van koh ta los ta
teh tiin jul ki nen, kun pian Jat -
kosodan al ka mi sen jäl keen 1941
jul kais tus sa ”Suo men si ni val koi -
ses sa kir jas sa” ker rot tiin ta pah tu -

man yk si tyis koh dat. Ruot sis sa
to tuut ta saa tiin odot taa pal jon
pi tem pään.

Niin Suo mes sa kuin Ruot sis sa
oli pai na vat syyn sä to tuu den sa -
laa mi seen. Kale van tu ho amis päi -
vä nä oli ku lu nut vain kol me kuu -
kaut ta Tal visodan päät ty mi ses tä
ja Suo men ja Neu vos to lii ton vä lit 
oli vat vie lä jän nit ty neet. Suo men
joh to ei ha lun nut li sä tä jän ni tys tä 
tuo mal la jul ki Neu vos to lii ton
tör ke ää pro vo kaa tiota: Reit ti len -
nol la ol leen mat kus ta ja ko neen
tu ho amis ta.

DC-3:n tu ho ami nen oli se kin
vas toin kaik kia kan sain vä li siä
sään nök siä. Kone len si si vii li re -
kis te ris sä kan sain vä li ses sä il ma ti -
las sa. Mut ta Neu vos to lii tol le ei
ol lut sa lai suus, että kone teki
elekt ronis ta tie dus te lua Itä me ren 
ylä puo lel la. Ja tie dus te lun tu lok -
set pää tyi vät li säk si Yhdys val toi -
hin.

Puo lu ee ton Ruot si ei ha lun nut
tu le van tie toon, että se to del li -
suu des sa va koi li Neu vos to liit toa
USA:n lukuun.

Tapah tu mil le on yh teis tä se,
että toi sin kuin yleen sä vas taa vis -
sa ta pauk sis sa Neu vos to liit to lo -
pul ta myön si tu hon neen sa kum -
mat kin ko neet, to sin mo lem mis -
sa ta pauk sis sa enem män tai vä -
hem män va leh del len. Ilmai lu his -
to ri oit si ja Carl-Fre dik Geust
löy si 1988 ve nä läi sen len tä jä ken -
raa li P.I.Hoh lo vin muis tel mi en
toi ses ta pai nok ses ta ku vauk sen
ta pah tu mas ta. Kir jan en sim mäi -
ses tä pai nok ses ta ku vaus puut tui.  
Hoh lov ker too kah den ve nä läi -
sen pom mi ko neen yrit tä neen ke -
hot taa Kale vaa pa la maan Tal lin -
naan. Geust huo mi oi Hoh lo vin
”muis ta van” vää rin Kale van koh -
ta lon päi vän. Hoh lo vin mu kaan
vä li koh taus ta pah tui 23. ke sä -
kuu ta. Se oli si hy väk syt tä väm pi
aika, sil le tuol loin Viro oli mie hi -
tet ty ja sen il ma ti la oli suljettu.

Ken raa li Feo dor Sida ren ko
ker toi Neu vos to lii ton ja Ruot sin
vä lis sä neu vot te luis sa 1992, että
ve nä läi set to del la am pui vat alas
ruot sa lai sen DC-3:n ke säl lä 1952. 
Þ

PAROLE



Mut ta il moi tuk sen yh teydes sä esi tet ty  kart ta oli
ros kaa. Sen mu kaan kone oli si en nen alas am mu -
tuk sia tu le mis ta tun keu tu nut kol meen ot tee seen
Neu vos to lii ton il ma ti laan Lat vi an ran ni kol la ja jat -
ka nut ran ni kol le saak ka. On tot ta, että ruot sa lai set
oli vat aiem min sel lai sia len to ja teh neet, mut ta ei
ke säl lä 1952.

Ruot sa lai sen DC-3:n ta paus oli va koi li jan tu ho -
ami nen. Kale van tu hon syyl le ei ole se li tys tä löy ty -

nyt. Kone tu hot tiin il mei ses ti vää rin kä si tyk sen
seu rauk se na. Sii hen viit taa se, et tei ta pah tu mas ta
löy dy en sim mäis tä kään mai nin taa Itä me ren lai vas -
ton ar kis tois ta, on to den nut asi aa tut ki nut ve nä läi -
nen tut ki ja Pavel Pet rov.     

Juk ka Knuuti

Kir joi tus jul kais tu Suo men Soti las -leh des sä 2007

28 3/2014
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Paro lea yli 20 vuot ta pai no kun toon saat ta nut
yleis esi kun ta ko men ta ja evp. Kari Meri lä me -
neh tyi 72-vuo ti aa na pit kään jat ku neen sai rau -
den äkil li seen pa hene mi seen 16.7. 2014.
  Kari Meri lä oli rau ma lai nen me ri kap tee nin poi -
ka, jol le me riup see rin ura oli erään lai nen it ses -
tään sel vyys, vaik ka hä nen graa fi nen lah jak-
kuu ten sa veti myös Ate neumiin. Aktii vi ai ka naan
hän pal ve li eri lai sis sa lai va-, ope raa tio- ja esi kun -
ta teh tä vis sä, lo pul ta Var tiolaivu een ko men ta ja -
na, ja siir tyi re ser viin 1990-lu vun alus sa Meri-
so ta kou lun apu lais joh ta ja na toi mit tu aan. 
  Meri ja maan puolus tus työ    py syi vät kes kei sel lä 
si jal la Karin elä mäs sä ak tii vi pal ve luk sen jäl keen -
kin. Hän siir tyi  Suo men Soti las –leh den pal ve-
luk seen, jos sa osal lis tui sen pe rus teel li sen muu -
tok sen ke hit tä mi seen 1990-lu vun al ku vuosi na.
Kiin nos tus graa fi seen il maisuun ja tie to tek niik -
kaan vei hä net sit ten  free lan ce rik si tuol loin vie lä
uu teen leh tien ja kir jo jen tie to koneval mis tuk -
seen, jos sa hän saa vut ti erään lai sen luot to-

mie hen    ase man    pää asias sa   maan puolus tus-       
ai hei sen julkaisutoiminnan graa fise na suun nit -
te lijana ja taitta ja na. 
  Kari Meri län re ser vi ai kaa lei ma si laa ja-alai suus.
Rau man poi kasoit to kun nas sa al kun sa saa nut
mu sii kin  har ras tus  jat kui eri lai sis sa soit to kun -
nis sa ja big ban deis sa mitä eri lai sim pien pu hal ti -
mi en tai ta ja na. Työl tä ja mu sii kil ta hän otti
kui ten kin ai kaa koi ril le, enim mil lään kol mel le kin
kää piö snaut se ril le, joi ta hoi det tiin ja kou lu tet -
tiin rak kaudel la ja vii saudel la. 
  Hie nos tunut ta, osaa vaa, avu lias ta ja reh tiä Kari
Meri lää jää vät kai paa maan Moa-puo lison li säk si
kol me las ta ja kak si las ten las ta, sekä suu ri jouk -
ko ys tä viä ja yh teis työ kump pa nei ta, joil le hä nen
pois menon sa on suu ri me ne tys niin hen ki lö koh -
tai ses ti kuin maan puolus tus työn kin kan nal ta

Heik ki Tii li kai nen
ys tä vä, soit to- ja työ to ve ri

In Memo riam

KARI MERILÄ
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Mat kan joh ta ja na toi mii Arno Hak ka rai nen. Vas -
tuul lise na mat kan jär jes tä jä nä Vih din Lii ken ne
Oy VL-Mat kat, re kis te ri tun nus 4074/00/Mj Mv.    

ALUSTAVA OHJELMA

25.2.2015 KESKIVIIKKO  15:30 Tapaa mi nen Hel sin ki-Van -
taan len to ken täl lä Ter minaa lis sa 2, jos sa Vih din Lii ken ne
Oy:n edus ta ja ja kaa len to li put ja mat ka oh jeet. Hänel lä on kylt ti
”Vih din Lii ken ne Oy/VL-Mat kat”. Läh tösel vi tys ja tur va tar kas -
tus Fin nairin len nol le.17:25 Len to AY 2855 läh tee Ham pu riin.
18:30 (Sak san ai kaa) las keu tu mi nen Ham pu riin. Siir ty mi nen
pai kal li seen bus siin, joka odot taa ryh mää len to ken täl lä. Bus -
sin ik kunas sa on kylt ti  JP27. Ajo suo raan ho tel lil le. Noin 19:30
ma joit tu mi nen ho tel liin Holi day Inn Express Ham burg City
Cent re***, osoi te: Lübecker Stras se 109. Hotel li si jait see lä hel -
lä Alster –jär veä. Hotel lin lä hei syy des sä on esim. kaup pa, ruo -
ka paik ko ja ja hy vät lii ken neyh teydet Ham pu rin ydin kes kus -
taan. Omaa ai kaa. Yöpy mi nen ho tel lis sa.

26.2.2015 TORSTAI   Aami ai nen ho tel lis sa. 09:00 läh tö ho tel -
lis ta kau pun ki kier rok sel le pai kal lisop paan joh dol la. Kier to aje -
luun (n. 2,5 h) si säl tyy mm. seu raa vat koh teet: van ha sa ta -
ma-alue, St. Pau li, Alto na Bah ren fel din ty kis tö va ri kon alue ja
Wald fried ho fin jää kä ri haudat. 12:00 Lou nas myö hem min il -
moi tet ta vas sa ra vin to las sa. 14:00 Käyn ti mu seos sa Inter na -
tionales Mari ti mes Museum Ham burg, osoi te: Koreast ras se 1.
Opas tet tu kier ros, jon ka jäl keen oma toi mis ta ai kaa tu tus tua
mu se oon. Noin 16:30 pa luu ho tel lil le. Omaa ai kaa Ham pu ris -
sa. 

27.2.2015 PERJANTAI  Aami ai nen ho tel lis sa. Noin 09:00 läh -
tö ho tel lis ta bus sil la ja ajo Hohen lock stedtiin, noin 68 km.
Hohen lock stedt-päi vä. Ohjel ma tar ken tuu myö hem min.
Noin 17:00 pa luu läh tö Ham pu riin. Noin 18:00 saa pu mi nen ho -
tel lil le. Omaa ai kaa val mis tau tua il lal li sel le. 19:15 Siir ty mi nen
bus sil la il lal lis ra vin to laan. 20:00 juh lail lal li nen ra vin to las sa
War stei ner Elbspeicher Res taurant Ham burg, osoi te: Gros se
Elbstras se 39. Illal li sen jäl keen pa luu kul je tus ho tel lil le. 

28.2.2015 LAUANTAI   Aami ai nen ho tel lis sa. Noin  09:00 läh -
tö ho tel lis ta bus sil la ja ajo Hohen lock stedtiin. Fin nen tag.
Ohjel ma tar ken tuu myö hem min.  Noin 18:00  pa luu läh tö bus -
sil la Ham pu riin. Noin 19:00 saa pu mi nen ho tel lil le. 

1.3.2015 SUNNUNTAI  Aami ai nen ho tel lis sa. 10:00 Huo nei -
den luo vu tus. Läh tö ho tel lis ta bus sil la. Ajo Ham pu rin len to -
asemal le, jos sa läh tösel vi tys ja tur va tar kas tus Fin nairin len -
nol le. 12:40 Len to AY 2854 läh tee Hel sin kiin. 15:35 las keu tu -
mi nen Hel sin ki-Van taan len to asemal le.

Mat kan hin ta on 889 € per hen ki lö kah den hen -
gen huo nees sa ma joit tuen, kun osal lis tu jia on vä -
hin tään 35. Yhden hen gen huo neen li sä mak su
on 208 €.

Hin taan si säl ty vät
• edes ta kai set Fin nairin len not vä lil lä

Hel sin ki—Ham pu ri—Hel sin ki
• len to kent tä ve rot 
• 4 yötä ho tel lis sa Holi day Inn Express Ham burg

City Cent re***
• 4 x buf fet-aa mi ai nen ho tel lis sa
• yh tei nen 3-ruo ka la jin juh lail lal li nen
• oh jel man mu kai set kul je tuk set pai kal li sel la

tu ris ti bus sil la
• mat kan joh ta jan ja pai kal lisop pai den pal ve lut
• opas tet tu kier to aje lu Ham pu ris sa (sis. op paan

pal ve lut, lou nas kau pun gil la sekä si sään pää sy
mu se oon Inter na tionales Mari ti mes Museum
Hamburg)

Hin toi hin ei vät si säl ly
• al ko ho li juomat ate ri oil la
• las ku tus lisä 5 €/las ku
• mat ka va kuu tus

Suo sit te lem me sel lai sen mat ka va kuu tuk sen
hank ki mis ta, jo hon si säl tyy pe ruu tus tur va sai ra -
us ti lan tei den va ral ta. Sovel lam me Vih din Lii ken -
ne Oy:n eri tyiseh to ja mat kan pe ruun tu mis- 
ti lan teis sa.

HUOM: MATKALLE TARVITAAN VOIMASSA-
OLEVA PASSI TAI POLIISIVIRANOMAISEN MAT-
KUSTUSTA VARTEN MYÖNTÄMÄ HENKILÖ-
KORTTI (ajo kort ti ei rii tä)

Ilmoit tau tu mi nen 
Mat kal le il moit tau du taan suo raan
mat kanjär jes tä jäl le joko pu he li mit se                                    
09 – 444 774 (ar ki sin klo 9:00-17:00) tai
sähköpostitse                                                 :
pai vi.packa len@vih din lii ken ne.fi. 

Pai kat täy te tään il moit tau tu mis jär jes tyk ses sä. Vii -
mei nen il moit tau tu mis päi vä on pe 28.11.2014.

Mak su
Mat kan jär jes tä jä toi mit taa il moit tau tu mi sen jäl keen 
tie dot etu mak sun (205 €/hlö) mak sa mis ta var ten.
Mat ka va raus vah vis tuu, kun etu mak su on mak set -
tu. Lop pu mak su erään tyy n. 1 kk ennen matkaa. 

Mat kan jär jes tä jä

Vih din Lii ken ne Oy / VL-Mat kat
Päi vi Pac kalén
Puh. 09 – 444 774
Säh kö pos ti:  pai vi.packa len@vih din lii ken ne.fi.

PAROLE

JP27:n MATKA HAMPURIIN JA HOHENLOCKSTEDTIIN

25.2.—1.3.2015  5 päi vää 1
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Mat kan joh ta ja na toi mii kenrl Pent ti Leh ti mä ki. Vas tuul lise na
mat kan jär jes tä jä nä Vih din Lii ken ne Oy VL-Mat kat, re kis te ri -
tun nus 4074/00/Mj Mv

ALUSTAVA OHJELMA

26.2.2015 TORSTAI 15:30 Tapaa mi nen Hel sin ki-Van taan
len to ken täl lä Ter minaa lis sa 2, jos sa mat kan joh ta ja ja kaa len -
to li put ja mat ka oh jeet. Hänel lä on kylt ti ”Vih din Lii ken ne
Oy/VL-Mat kat”. Läh tösel vi tys ja tur va tar kas tus Fin nairin len -
nol le. 17:25 Len to AY 2855 läh tee Ham pu riin.18:30 (Sak san
ai kaa) las keu tu mi nen Ham pu riin. Siir ty mi nen pai kal li seen bus -
siin, joka odot taa ryh mää len to ken täl lä. Bus sin ik kunas sa on
kylt ti ”JP27”. Ajo suo raan ho tel lil le. Noin  19:30 ma joit tu mi nen
ho tel liin Holi day Inn Express Ham burg City Cent re***, osoi te:
Lübecker Stras se 109. Hotel li si jait see lä hel lä Alster–jär veä.
Hotel lin lä hei syy des sä on esim. kaup pa, ruo ka paik ko ja ja hy -
vät lii ken neyh teydet Ham pu rin ydin kes kus taan. Omaa ai kaa.
Yöpy mi nen ho tel lis sa.

27.2.2015 PERJANTAI  Aami ai nen ho tel lis sa. Noin 09:00 läh -
tö ho tel lis ta bus sil la ja ajo Hohen lock stedtiin, n. 68 km.
Hohen lock stedt-päi vä. Ohjel ma tar ken tuu myö hem min.
Noin 17:00 pa luu läh tö bus sil la Ham pu riin.  Noin 18:00 saa pu -
mi nen ho tel lil le. Omaa ai kaa val mis tau tua il lal li sel le. 19:15 siir -
ty mi nen bus sil la il lal lis ra vin to laan. 20:00 juh la-il lal li nen ra vin -
to las sa War stei ner Elbspeicher Res taurant Ham burg, osoi te:
Gros se Elbstras se 39. Illal li sen jäl keen pa luu kul je tus ho tel lil le. 

28.2.2015 LAUANTAI  Aami ai nen ho tel lis sa. Noin 09:00 läh tö
ho tel lil ta bus sil la ja ajo Hohen lock stedtiin. Fin nen tag. Ohjel -
ma tar ken tuu myö hem min. Noin 18:00 pa luu läh tö bus sil la
Ham pu riin. Noin 19:00 saa pu mi nen ho tel lil le. Omaa ai kaa
Ham pu ris sa.

1.3.2015 SUNNUNTAI Aami ai nen ho tel lis sa. 09:00 huo nei -
den luo vu tus. Läh tö ho tel lis ta kau pun ki kier rok sel le pai kal lis-
op paan joh dol la. Kier to aje luun (n. 2,5 h) si säl tyy mm. seu raa -
vat koh teet: van ha sa ta ma-alue, St. Pau li, Alto na, Bah ren fel -
din ty kis tö va ri kon alue ja Wald fried ho fin jää kä ri haudat. 12:00
lou nas myö hem min il moi tet ta vas sa ra vin to las sa. 14:00 käyn ti
mu seos sa Inter na tionales Mari ti mes Museum Ham burg, jos sa 
opas tet tu kier ros. 16:30 ajo Ham pu rin len to asemal le, jos sa
läh tösel vi tys ja tur va tar kas tus Fin nairin len nol le. 19:10 len to
AY 2856 läh tee Hel sin kiin. 22:05 Las keu tu mi nen Hel sin ki-
Van taan len to asemal le.

Mat kan hin ta on 825 € per hen ki lö kah den hen -
gen huo nees sa ma joit tuen, kun osal lis tu jia on vä -
hin tään 35. Yhden hen gen huo neen li sä mak su
on 156 €.

Hin taan si säl ty vät

•  Edestakaiset Finnairin  lennot
Helsinki—Hampuri—Helsinki

•  Len to kent tä ve rot 
• 3 yötä hotellissa Holiday Inn Express Hamburg

City Centre***
•  3 x buffet-aamiainen hotellissa
•  Yhteinen kolmen ruokalajin juhlaillallinen
•  Ohjelman mukaiset kuljetukset paikallisella

turistibussilla
• Matkanjohtajan ja paikallisoppaiden palvelut 
• Opas tet tu kier to aje lu Ham pu ris sa (sis. op paan

pal ve lut, lou nas kau pun gil la sekä si sään pää sy
mu se oon Inter na tionales Mari ti mes Museum
Ham burg)

Hin toi hin ei vät si säl ly

•   alkoholijuomat aterioilla
•   laskutuslisä 5 €/lasku
•   matkavakuutus

Suo sit te lem me sel lai sen mat ka va kuu tuk sen hank -
ki mis ta, jo hon si säl tyy pe ruu tus tur va sai rau den va -
ral ta. Sovel lam me Vih din Lii ken ne Oy:n eri tyiseh -
to ja matkan pe ruun tu misti lan teis sa.

MATKALLE TARVITAAN VOIMASSAOLEVA   
PASSI TAI POLIISI VIRANOMAISEN MATKUS-
TUSTA VARTEN MYÖNTÄMÄ HENKILÖKORTTI
(ajo kort ti ei rii tä).

Ilmoit tau tu mi nen 
Mat kal le il moit tau du taan suo raan mat kan jär jes tä -
jäl le joko pu he li mit se 09 – 444 774 (ar ki sin klo
9:00—17:00)   tai  säh kö pos til la                                     
pai vi.packa len@vih din lii ken ne.fi. Pai kat täy te tään
il moit tau tu mis jär jes tyk ses sä. Vii mei nen il moit tau -
tu mis päi vä on pe 28.11.2014.

Mak su
Mat kan jär jes tä jä toi mit taa il moit tau tu mi sen jäl keen 
tie dot etu mak sun (205 €/hlö) mak sa mis ta var ten.
Mat ka va raus vah vis tuu, kun etu mak su on mak set -
tu. Lop pu mak su erään tyy noin 1 kk en nen mat kaa. 

Mat kan jär jes tä jä
Vih din Lii ken ne Oy / VL-Mat kat
Päi vi Pac kalén
Puh. 09 – 444 774
Säh kö pos ti: pai vi.packa len@vih din lii kenne
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RÄJÄHTÄVÄÄ
TYHJYYTTÄ

Mar ko Palo kan gas: Räjäh tä -
vää tyh jyyt tä – sis si toi min ta suo -
ma lai ses sa so ta taidos sa. Kus tan -
nusosakeyh tiö Suo men Mies,
2014, 538 s, ISBN 978-952-
9872-63-3

Mar ko Palo kan gas aloit taa
erin omai sen, kir ja na pai ne tun
väi tös kir jan sa lai naa mal la it -
senäi syy tem me al ku ajan vä hän
tun net tua, val lan ku mouk sen
Suo meen tuo maa, Vii pu rin lää -
nis tä ko toi sin ole vaa so ti las stra -
te gi an asian tun ti jaa ja Venä jän
ar mei jas sa uran sa teh nyt tä ken -
raa li luut nant ti Karl Ada ri dia:
”Siten on Suo mes sa ne kak si pe -
rus te ki jää, jot ka hel pot ta vat sis si -
en toi min taa: maas to, joka on
kuin luo tu sis se jä var ten, ja isän -
maal li nen väes tö. Tuol lai nen toi -
min ta on mah ta va ase hei kom -
man tais te lus sa yli voi maa vas -
taan. Oli si an teek sian ta ma ton ta,
el lei hei kom pi käyt täi si hy väk -
seen tätä kei noa, kun suo tuisat
olo suh teet pu hu vat sen puo les -
ta”.

Aina kin it sel le ni oli yl lä tys, että
jo tuol loin, 1920-lu vun alus sa
mie tit tiin sis si toi min nan kei no ja
nuo ris sa puo lus tus voi mis sam -
me. Ja ehkä vie lä yl lät tä väm pää
oli se, että kir joit ta ja oli ns. ”rys -
sän up see ri”. Yllät tä vä oli myös
se, et tei sis si toi min ta jat kosodan
kau ko par tio toi min taa lu kuun ot -
ta mat ta näy tel lyt juu ri min kään -
lais ta roo lia vii me so dis sam me.
Sotien jäl keen ti lan ne muut tui ja
sis sisodan mer ki tys kas voi. Har -
va on tul lut var maan kaan aja tel -
leek si esim. ase kät ken tää eri -

tyise nä osa na suo ma lais ta sis -
sisota tai toa. Kyl män so dan han -
ka la tur val li suus po liit ti nen ti lan -
teem me ja so dan ar mot to mat uh -
ka ku vat luo vat Palo kan kaan väi -
tös kir jal le sen kiin nos ta van si säl -
lön ja sa mal la huo miota he rät tä -
vän ot si kon — ”Räjäh tä vää
tyhjyyttä”.  

Palo kan gas on si joit ta nut sis si -
toi min nan ke hit tä mi sen kiin nos -
ta vas ti so ti las- ja tur val li suus po -
liit ti seen vii te ke hyk seen, joka li -
sää tut ki muk sen mie len kiin toa ja 
osoit taa mai nios ti sen, että toi -
min ta ta pam me ovat pit käl ti ke -
hi tyk sen tu los ta, har voin sat tu-
maa.

”Räjäh tä vää tyh jyyt tä” – ter mi
tu lee Palo kan kaan Maan puolus -
tus kor kea kou lun kir jas tos ta sat -
tu mal ta löy tä män, 1950-lu vul la
kir joi te tun kä si kir joi tuk sen ni -
mes tä. Tut ki ja na Palo kan gas jäl -
jit ti anonyy min kä si kir joi tuk sen
kir joit ta jan, jok si pal jas tui sil loi -
nen Tais te lu kou lun joh ta jan
apu lai nen evers ti luut nant ti,
myöhem pi Raja var tio lai tok sen
pääl lik kö ken raa li luut nant ti
Veik ko Kop pi nen. Sodan ko ke -

nut ja mo ni puo li sis sa teh tä vis sä
ko ke mus ta saa nut up see ri ja erä -
mies Kop pi nen oli it se näi nen
ajat te li ja ja sis si toi min nan teo-
rian ja käy tän tö jen in to hi moi nen 
ke hit tä jä.  Ada ri din ke hit te le mät
aja tuk set 20-lu vul la sekä Kop pi -
sen ide at ja työ so tien jäl keen ja -
los tui vat mo ni en so ti lai den edel -
leen työs tä mi nä oma pe räi sek si,
1960-lu vul la ke hi te tyn alu eel li-
sen puo lus tus jär jes tel mäm me
”nel jän nek si tais te lu ta vak si”, sis -
si toi min nak si, jos sa myös pai kal -
lis puolus tuk sel la oli mer kit tä vä
rooli.

Ylei sesikun ta ma ju ri Mar ko
Palo kan gas on saa nut jo syn ty -
mäs sään aimo ruis keen so ta his -
to ri aa ja tut ki muk sen te koa. Iso-
isä oli jat kosodas sa pa has ti haa -
voit tu nut, ar vos tet tu isän maan
mies ja ka det tiup see ri, isä puo les -
taan on eläk keel lä ole va Sota -
museon joh ta ja, joka val mis te lee
väi tös kir jaa so tasaa lisaseis ta.
Tuol lai nen taus ta an taa sy vyyt tä
tut ki muk seen ja sa mal la vel voit -
taa te ke mään pe rus teel lis ta työ tä. 
Mar ko Palo kan gas on näin to del -
la kin teh nyt. Palo kan gas va lit si
väi tös kir jan sa ai heen Kop pi sen
eri koi sen kä si kir joi tuk sen joh -
dos ta, työs ti ai het ta puo lus tus -
voi mien opin näyte töis sä ja ja los ti 
tut ki muk sen väi tös kir jak si
Maanpuo lus tus kor kea kou lun
Sotahis to ri an lai tok sen toh to -
rioh jel mas sa. Kym me nen vuot ta
tut ki mus ta pää asias sa opin to jen
ja vir ka teh tä vi en ohes sa, kun ni -
oi tet ta va saa vu tus, jos ta me muut 
pää sem me nyt nauttimaan.

Palo kan kaan väi tös tut ki mus
jul kais tiin sa mal la sel laise naan
kir ja na. Tapa on yleis ty nyt, mut -
ta vaa tii myös lu ki jal taan ta val lis -
ta enem män. Kir ja on läh de luet -
te loi neen yli 500-si vui nen ja työn 
yli 1000 vii tet tä ovat si vu jen ala -
reunas sa. Ei siis niin kään ke vyt tä
il ta lu ke mis ta, mut ta si tä kin mie -
lek kääm pää lu ke mis ta so ta his to -
rias ta ja -tai dos ta kiin nos tu neil le. 
Tut ki mus ei ole pel käs tään sis si -
toi min nan his to ria, vaan se an taa
myös mai ni on ku van puo lus tus -
voi miem me so ta taidon ke hi tyk -
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ses tä koko it senäi syy tem me ai ka -
na ja ko ros taa yk sit täi sen up see -
rin mer ki tys tä ko ko naisuu den
osa na. Sis si toi min nan ke hit tä jät
oli vat jär jes tään ak tii vi sia, omil la
ai voil la ajat te le via, ko ke nei ta so -
ti lai ta. Vaik ka he oli vat usein erä -
mie hiä, ei hei dän toi min tan sa
läh tö koh ta na ol leet erä mies -
taidot tai halu liik kua luon nos sa,
vaan huo li isän maan tur val li suu -
des ta ja tah to ke hit tää us kot ta vaa
puo lus tus tam me. Sii nä he lop-
pu jen lo puk si on nis tuivat kin hy -
vin ja jät ti vät sa mal la vel- voit ta -
van pe rin nön, joka nyt on saa nut
an sait se man sa taltioinnin.

Palo kan kaan tut ki muk seen
tart tu mi nen ja sen lu ke mi nen on
syys il to jen lu ke mi sena kin help -
poa, sil lä kir joit ta ja hal lit see suo -
men kie len ja kir joit taa mie len -
kiin toi ses ti. Jos ky ke nee lu ke -
maan hy vän kir jaa tie to ko neen
ruu dul ta, voi sen teh dä Maan -
puolus tus kor kea kou lun Sota his -
to ri an lai tok sen jul kaisusar jas sa
1, jos sa väi tös kir ja on jul kais tu
säh köi ses ti. 

Jukka Pennanen

IKUINEN RAUHA
MUUTTUI UTOPIAKSI
RAUHASTA

Gus tav Häg glund: Uto pia rau -
has ta. Docen do 2014. 182 si vua.

Älä säi käh dä. Tämä ei ole tut ki -
mus, vaan sel ko kie li nen ar vio tä -
män päi vän maa il mas ta so ti laan
nä kö kul mas ta. Kir jan aloit ta va
lukijalle-luku on tyy pil lis tä 
Hägglun dia.

Vaik ka kir ja ei tut ki mus ole -
kaan, muu ta ma mu kaan otet tu 
pyl väik kö ja ti las to sel keyt tä vä
kir jan sa no maa, mo niulot teis ta
ku vaa tä män päi vän maa il mas ta.

Kir joit ta ja sa noo hy väk syneen -
sä kus tan ta jan pyyn nön jou lun
2013 alla ja teks ti oli val mii na
tam mi kuun puo les sa vä lis sä. Se
syn tyi kuin purs kee na, mik si so -
ta vä en sa no ma lait teen vies tiä
kut su taan.

Häg glun din mu kaan Venä jää
pii naa men neen suu ruu den kai -
ho, Yhdys val lat po tee kal liik si 
käy nei den in ter ven ti oi den kra -
pu laa. Ja Kii na ra ken taa im pe -
riumia. Nämä ovat joka ta pauk -
ses sa kol me suur ta. Kukaan ei
pys ty voit ta man Venä jää, joka on 
maan tie teel li ses ti val ta van suu ri.
Kii nas sa on taas lii an pal jon ih -
mi siä, että ku kaan ky keni si sitä
ku kis ta maan  ja Yhdys val to jen
ole mas sa olon ta kaa tek no lo gi nen 
ylivoima.

Glo baa lin rau han suu rim man
uhan Häg glund nä kee Lähi-idäs -
sä, joka eri  muo dois saan  on nyt 
enem män lie keis sä kuin kos kaan.

Mie li pi teiden sä taak se Hägg-
lun dil la on aset taa us ko mat to -
man laa ja ko ke mus. Jokai nen voi
ar vi oi da, mikä niis tä on mer kit -
tä vin: opis ke lu Yhdys val to jen so -
ta kou luis sa, toi min ta rau han tur -
va teh tä vis sä, Suo men puo lus tus -
voi mien ko men ta ja na ja EU:n so -
ti las ko mi te an pu heen joh ta ja na.

Häg glund vas tus taa Suo men jä -
senyyt tä Natos sa vii ta ten ke hi -
tyk seen Natoon liit ty neis sä en ti -
sis sä neu vos to tasaval lois sa (Bal -
ti an mais sa) ja Var so van lii ton
mais sa. Ne ovat pur ka nee kan sal -
li sen puo lus tuk sen sa luot ta en sii -
hen, että kyl lä USA aut taa.

Häg glun din kir ja on in ho realis -
tis ta poh din taa maa il man ti las ta.
Kir jan al ku pe räi nen tee ma ”Ikui -
nen rau ha” muut tui ”Uto piak si

rau has ta” Ukrai nan ta pah tu mi en 
jäl keen.

 Ken raa lin mie li pi tei siin kan -
nat taa tu tus tua.

Juk ka Knuu ti

SYNKKIÄ
LAPSIKOHTALOITA

Tuu lik ki Pek ka lai nen: Lap set
so das sa 1918. Tam mi 2014. 546 s.

Tuu lik ki Pek ka lai sen teos on
ka rua luet ta vaa. Teok sen ym -
mär tä mi seen tar vit tai siin taas
tie toa his to rias ta. Kir jan si säl tö
vai kut taa lii an ran kal ta, jos asi oi -
ta kat soo pel käs tään ny ky ajan
nä kö kul mas ta. Sota on kaut ta ai -
ko jen kos ket ta nut myös lap sia ja
lap sisoti laat ovat ol leet ta val li sia
ja hei tä löy tyy vie lä kin. Jo ruo tu -
ja ko lai tok ses sa vär vät tiin ruo tu-
so ta mie hik si 11— 12–vuo ti ai ta
poi kia. Nuo rin jää kä ri oli syn ty -
nyt lop pu vuo des ta 1902, jo ten
Sak sas ta pa la tes saan hän oli hie -
man yli 15-vuo tias. Sekä pu nais -
ten että val kois ten puo lel la oli eri
teh tä vis sä pal jon hie man yli
kym men vuoti ai ta. Hei mosodis -
sa kin soti huo mat ta va mää rä alle
15-vuo ti ai ta, val ta osa va paa eh -
toi si na. Lap suu den ja ai kui suu -
den raja oli hä mä räm pi, kos ka
mo net jou tui vat töi hin jo hie man 
yli kym menen vuoti ai na, mik sei
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sit ten so taan. Lap set oli vat in nok -
kai ta so ti joi ta ja hei tä oli help po
manipuloida. 

Punai sik si kat sot tu jen las ten ja
muu ten kin vuo den 1918 van ki -
leiri läis ten koh te lua se lit tää si säl -
lis so dan eri tyis luon ne. Vihol li -
suuk si en lop pues sa ei kaik kea
unoh det tu ja oltu ta sa ve roi sia,
kun sitä ei ol lut oltu aiem min -
kaan. Tuo mi ot tu li vat te ko jen ja
ole tet tu jen te ko jen, ei iän mu -
kaan. Lap sia oli van ki leireil lä sa -
to ja myös van hem pien sa mu ka -
na. Mihin pie net lap set oli si pi tä -
nyt si joit taa, kun äi dit jou tui vat
van ki leireil le? Oikeus- ja in hi mil -
li syys kä si tyk set poik ke si vat ny -
kyi ses tä. Tilan ne oli val lan ku -
mouk sel li nen ja huu det tiin kos -
toa ja kuo le maa. Miten pa rem -
min oli si voi tu es tää tu le vat han -
ka luu det kuin eli minoi mal la
mah dol li nen    tu le va       ka pi na-        
ai nes? 

Pek ka lai nen vil je lee vuo den
1918 lap sisoti lai den osal ta kä si -
tet tä ad ju tant ti. Adju tant ti tar -
koit taa yleen sä kor keam paa up -
see ria avus ta vaa up see ria, ei kes -
ken kas vuis ta so ti las pal ve li jaa,
jois sa teh tä vis sä nämä lap sisoti -
laat usein toi mi vat, mo lem mil la
puo lil la.

Kun kir joi te taan vuo den 1918
so das ta, käy tet tä köön sii tä mitä
ni meä ta han sa, oli si syy tä ot taa
huo mi oon myös so dan syyt ja
seu rauk set. Tämä ei tar koi ta sitä,
et tei ikä vää men nei syyt tä sai si
ton kia, päin vas toin. Sitä pi tää kin
ton kia ja tut kia. Eheyt tä mi nen al -
koi kui ten kin käy tän nös sä heti.
Suo mi oli har vo ja en sim mäi sen
maa il man so dan ai ka na ja heti sen 
jäl keen syn ty neis tä val ti ois ta,
jois ta ei tul lut dik ta tuu ria. Hävin -
neen osa puo len mal til li nen sii pi
pää si mel kein heti mu kaan yh -
teis kun nal li seen toi min taan.
Tosin viha ja kat ke ruus eri osa -
puol ten vä lil lä kes ti vät vuo si kym -
meniä ja vie lä ny ky ään kin asi at
nou se vat esil le.

Pasi Pul ju

 

NÄINKÖHÄN SE KÄVISI,
JOS VENÄJÄ HYÖKKÄISI

Lai ne, Jere: Sota 2016 , Lin tu ko -
don lop pu. Nord books, 2014. 444
si vua.

Ruot sis sa on ta pa na jul kais ta ro -
maane ja, jois sa ker ro taan maan
jou tu mi ses ta ny ky ai kai seen so -
taan. Meil lä tä män alan kir joit ta -
jat ovat har vas sa. Sen vuok si on

tyy ty väise nä pan ta va mer kil le
Jere Lai neen kir ja. Sen ta rinas sa
laa jaan so ti laal li sen krii siin jou -
tu nut pre si dent ti Putin esit tää
Suo mel le vaa ti muk sia, joi hin
maa ei suos tu. Seu rauk se na on
mai den vä li nen sota.

Tari naa seu ra taan pää asias sa
yh den hen ki lön kaut ta. Käy dään
läpi lii ke kan nal le pa no, jouk ko jen 
muo dos ta mi nen, kou lu tus, siir to
rin ta mal le ja lo pul ta tais te lu.

Koko ta ri na käy dään läpi var sin
pie nis sä puit teis sa. Sodas sa kin
tun tuu ole va na liik keel lä vain
pari pri kaa tia sekä suo ma lais ten
että ve nä läis ten puo lel la. Toi min -
nan tak ti sel la ta sol la kir joit ta ja,
evp-up see ri, osoit taa asian tun te -
muk sen sa. Isom mat ku vi ot ei vät
toi mi yhtä hy vin. On vai kea us -
koa, että so taan val mis Venä jä
an tai si Suo men ai van rau han-
omai sis sa olois sa suo rit taa sota-
val mis te lun sa ja jouk ko jen kes ki -
tyk sen.

Kir jan tais te luis sa ve nä läi set
hyök kää vät var sin pie nin voi min. 
Minun ku vi tel ma ni mu kaan ve -
nä läi sen moot to roidun jal ka vä ki -
pri kaa tin hyök käyk sen kär ki oli si
ko vem pi kuin muu ta ma tais te lu -
pans sa ri ja jouk ko pans sa roi tu ja
mie his tö ajo neu vo ja. 

Maa voi mien mie hel le  ei il mas sa 
ta pah tu va toi min ta tun nu  ole van 
oi kein tut tua.  Kuvat tuun so ta toi -
meen ei var mas ti osal lis tui si
MiG-31 hä vit tä jiä. Eivät kä Iskan -
der-oh juk set len nä ma ta lal la
vaan hy vin kin kor keal la bal lis ti -
sel la ra dal la.

Kir jan ta ri na on teh ty  tur han
laa jak si. Oli si ehkä kan nat ta nut
kes kit tyä enem män jouk ko jen
tais te luun ja sen poh ti mi seen,
kuin ka sy väs tä rau han ti las ta so -
taan tem ma tut suo ma lai set re -
ser vi läis jou kot sel vi äisi vät so das -
ta yleen sä ja tais te lus ta enem män 
tai vä hem män am mat ti mai sia
ve nä läi siä jouk ko ja vas taan.

Mut ta tämä on vain Tom Clan -
cyn ja vas taa vi en ul ko mais ten
kir joit ta ji en pois pi laa man no ja -
tuoli stra te gin ni po tus ta. Luke kaa 
kir ja, sil lä se tai taa olla jok seen -
kin ai nut laa tui nen il miö täs sä
gen res sä.

Juk kaKnuu ti

VENÄJÄEKSPERTTI
SUOMII ROOLIAMME
EU:SSA

Heik ki Tal vi tie: Venä jä, Venä -
jä, Venä jä. Audi to rium 2014. 218 
si vua

Tämä on erään joh ta van Venä -
jä-tun ti jam me ns. tie to konekir ja.
Kat so taan. mitä so pi vaa kom -
puut te ril ta löy tyy. Koo taan se yh -
teen ja voilá. Meil lä on kir ja.

Kir ja on kui ten kin ko vas ti lu ke -
mi sen ar voi nen. Tal vi tie on ehkä
pa ras Venä jä-tun ti jam me. On-
han hän työs ken nel lyt Mos ko van
suur lä he tys tös säm me kol meen
ot tee seen, vii mek si suur lä het ti -
lää nä.
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Teks tit ovat pää o sin hä nen Suo -
mi-Venä jä-seu ran pu heen joh ta -
jan omi nai suu des sa seu ran net -
tisivul le te ke miä teks te jä. Niis sä
so pi va tois to al le vii vaa hä nen sa -
no maan sa; kun ai ka naan it senäi -
syy tem me oli it senäi syyt tä Venä -
jäs tä, pi täi si nyt olla huo lis saan
it senäi syy des tä EU:sta. Alle vii va -
sin kir jas ta koh dan: "Jos EU ke -
hit tyy koh ti fe de raa tiota, sil loin
it senäi syy tem me oli si jäl leen vain 
rik ki näi set raa mit val tioruu -
miim me kau las sa".

Tal vi tie tun ne taan Venä jän ym -
mär tä jä nä. Kir jan esi pu he on al -
le kir joi tet tu maa lis kuus sa 2014.
Kri min mie hi tyk sen jäl keen lue -
tut teks tit oli si vat ko vas ti mie len- 
kiin toi sia.

Juk ka Knuu ti

VALAISEVA KUVAUS
SIIRTOVÄEN
KOHTALOISTA

Anne Kuor sa lo (toim). Eva kon
pit kä vael lus. Sodan ja lois ta jäl -
leen ra ken ta jik si. 302 s. Gum me -
rus 2014. 

Van ha afo ris mi väit tää, että
”kun ih mi nen  kuo lee, muis tot
jää vät elä mään”.

Tämä pä tee Kar ja lan kan saan -
kin, joka jou tui evak koon Suo -
men jou dut tua pak ko luovut ta -
maan Vii pu rin lää nin. Nuo rim -
mat kin ko tiseu tun sa me net tä -
neet täyt tä vät tänä vuon na 70
vuot ta. Iso osa ko tiseu duil taan
pois pa ko te tuis ta on jo siir ty nyt
tuo nil mai siin.

Eva koi den hen ki siä, hen gel li siä, 
kult tuu ri sia ja ta loudel li sia me -
ne tyk siä ei ku kaan osaa las kea, 
kun noin 430 000 ih mis tä re päis -
tiin  juu ril taan. 

Ker ta rysäyk sel lä kat kot tiin so si -
aa li set ja ta loudel li set si teet ja ko -
ti pai kan iden ti teet ti, jota vie lä -
kään kaik ki elos sa ole vat ei vät ole
vält tä mät tä saa vut ta neet uu sis sa
olois sa! Tätä kin taus taa vas ten on 
ym mär ret tä vää, että kaut ta vuo -
si en on pu hut tu myös Kar ja lan
pa laut ta mi ses ta.

Sodis ta on kir joi tet tu pal jon,
mut ta mo nen lai nen ”taus ta-ai -
neis to” on saa nut odot taa pur ka -
mis taan, jota on teh nyt vii me
vuo si na osal taan  Anne Kuor sa -
lon nyt toi mit ta ma Eva kon pit kä
vael lus sekä sitä edel tä neet Evak -
ko lap set, Evak ko tie ja Sodan haa -
voit ta mat – kaik ki teok sia, joi den 
soi si ku lu van lu ki joi den kä sis sä ja 
li sää vän it seym mär rys täm me vii -
me so tien niin mo ni nai sis ta ja
yli pää tään kiel tei sis tä vai ku tuk -
sis ta suo ma lais ten elä mään.

Uutuu den 28 kir joit ta jaa edus -
ta vat kan san koko kir joa ”ri vi -

mie his tä” pro fes so riin. Yksi kir -
joit ta ja on Sep po Pir ho nen, joka
va lai see eva koi den jäl leen ra ken -
nus työ tä ja asu tus toi min taa, jol -
la jaet tiin maa ta ja met sää 2,8
mil joo naa heh taa ria.

 Val mis ta pel toa jaet tiin
245.000 ha ja rai vaus kel pois ta
maa ta to del li sil le työn san ka reil -
le ns. kyl mi nä ti loi na  320.000
ha. Maan han kin ta lain pe rus -
teel la hy väk syt tiin 42.000 siir to -
vä en ha ke mus ta ja mui den
(mm. rin ta ma mies ti lat) ha ke -
muk sia run saat 60.000. Ruot sin -
kie li set maan omis ta jat ja kun nat 
oli vat eri tyisasemas sa; asut ta mi -
nen ei saa nut muut taa niis sä
kie lisuh tei ta.
Uusia nä kö alo ja avaa val le

Kuor sa lol le voi si suo si tel la ai van
uut ta kin tut ki mus ai het ta: mitä
vai ku tuk sia oli sil lä, että eräil lä
ta hoil la Suo mes sa yri tet tiin jul ki -
ses ti vuo si kym meniä teh dä Neu -
vos to lii tos ta uh ria ja Suo mes ta
rois toa! Pal jon ko täs tä  yhä mak -
se taan hen ki ses ti hin taa?

Kari Num mi la

HIEMAN VÄRITÖN
VIRKAMIES

Juha Poh jo nen: Rajan en sim -
mäi nen ken raa li. Fred rik Fer -
dinand Järn ström 1870–1936.
Ota va 2014. 240 s.

Raja var tio lai tok sen 95-vuo tis -
juh la vuo den kun niak si on il mes -
ty nyt elä mä ker ta lai tok sen en -
sim mäi ses tä pääl li kös tä Fred rik
Fer dinand Järn strö mis tä. Järn -
ström oli mel ko tyy pil li nen ta -
paus so tien vä lise nä ai ka na teh tä -
väs sä, jo hon ei heti voi tu si joit taa
nuor ta jää kä riup see ria. Ylen nys
ken raa li ma ju rik si tuli vas ta
65-vuo ti aa na eläk keel le siir ty mi -
sen yh teydes sä yli vuosil la 1935.
Monet vas taa van lai sen taus tan
omaa vis ta oli vat saa neet ylen-
nyk sen jo vuon na 1918 tai 1919
ero a mi sen yh teydes sä. 

Järn strö min taus ta na oli va paa -
eh toi nen ase pal ve lus Turun
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tarkk’ampujapataljoonassa ja ka -
det ti kou lun va paa eh toi nen ak tii -
viup see ri kurs si. Täs sä ti lan tees sa
ei tar vin nut asua ka sar mil la,
mut ta ma joi tus ja ruo ka oli kus -
tan net ta va itse. Tätä seu ra si yli 10 
vuo den pal ve lus Hämeen lin nan
tarkk´am pu ja pa tal joonas sa. Suo -
men so ta vä en lak kaut ta mi sen
yh teydes sä Järn ström siir ret tiin
ali kap teeni na lak kau tus pal kal le
33-vuo ti aa na. 

Soti lasural le Järn ström pa la si
ke vääl lä 1918 ja toi mi Poh -
jois-Poh jan maan ryk men tis sä
pa tal joo nan- ja lo pul ta ryk men -
tin ko men ta ja na. Ryk ment ti osal -
lis tui Tam pe reen seu dun tais te-
lui hin.

Järn strö min lo pul li nen elä män- 
ura al koi liki 50-vuo ti aa na ra ja -
var tios to tar kas ta jan vä li ai kai sel la 
va kans sil la. Taus tal la Järn strö -
min ni mi tyk sel le oli to den nä köi -
ses ti pal ve lu tul li lai tok ses sa Suo -
men van han so ta vä en lak kaut ta -
mi sen jäl keen ja va paus so dan jäl -
keen so ta mi nis te riös sä. Teh tä vä-
ni mi ke muut tui ra ja var tios to jen
pääl li kök si vas ta vuon na 1932,
kun teh tä vä va kinais tet tiin. Pääl -
lik kö nä evers ti Järn ström toi mi
vuo teen 1935 asti. Järn strö min
ai ka na luo tiin poh ja ra ja var tio -
lai tok sen toi min nal le. Sotien vä -
lise nä ai ka na itä ra ja oli koko pi -
tuu del taan var sin le vo ton. Yli -
loik ka ri en li säk si on gel mia ai he -
ut ti vat ra ja var tiosoti lai den epä -
tasai nen ai nes ja 1930-lu vun alun 
kyy di tyk set. Pääl lik kö kau ten sa
lo pus sa Järn ström loi vie lä ra ja -
jouk ko jen lii ke kan nal le pa no-
suun ni tel man.

Moniin mui hin ra ja var tio lai -
tok sen var hais vuosi en joh to hen -
ki löi hin mm. P.A. Aut tiin, E.J.
Raap pa naan, K.M. Wal leniuk -
seen ja Oiva Wil la moon ver rat tu -
na Järn ström on jää nyt vä häl le
huo miol le, kos ka ei niit tä nyt eri -
tyis tä mai net ta so dis sa tai eri tyi -
sen vä rik kää nä per soona na. Sen -
kin vuok si tämä elä mä ker ta puol -
taa paik kaan sa.

Mil lai nen mies Järn ström sit ten 
oli? Elä mä ker ran pe rus teel la hän
oli pik ku tark ka ja ehkä hie man
vä ri tön vir ka mies, jos sa oli vaa ti -
mat to muut ta, mut ta myös tie -
tyn lais ta tur ha mai suut ta kin.
Vaik ka Järn strö mil le oli myön -
net ty jo 1890-lu vul la oi keus käyt -
tää sil mä lase ja pal ve luk ses sa, vi -
ral li sis sa ku vis sa hän ei myö hem -
min kään esiin ty nyt kos kaan sil -
mä la sit pääs sä. Pint ty neen poi ka -
mie hen jää mis töön kuu lui vain
nor maa li vaa ti ma ton kak si on ka -
lus tus. Sen si jaan pank ki ti lil tä pe -
rit tä väk si jäi huo mat ta va sum ma
ra haa. Har mi, et tei Järn strö mil tä
jää nyt omaa var sinais ta ar kis toa
ja muis tiin pano ja. Nyt moni asia
on vain to den nä köisyyk si en ja
ar vai lu jen varassa.

Pasi Pul ju

HEIMOSODISTA
KIRJOITETTUA

Atso Haa pa nen, Suo ma lais ten
hei mosota ret ket 1918–1922.
Miner va, Hel sin ki 2014. 322 si -
vua, ku va lii te.

Vapaus so dan jäl kei si nä vuo si na 
Itä-Kar ja las sa, Pet sa mos sa ja
Inke ris sä käy dyis tä aseel li sis ta
selk kauk sis ta käy te tään yleen sä
ni mi tys tä hei mosodat. Myös suo -
ma lais ten va paa eh tois ten osal lis -
tu mi nen Viron va paus so taan
lasketaan yleensä näihin kuu lu-
vak si. 

Välit tö mäs ti ta pah tu mi en jäl -
keen il mes tyi joi tain, lä hin nä
muis tel ma tyyp pi siä, kir jo ja ja li -
sää tuli aina 1930-lu vul le asti.
Sotiem me jäl keen hei mosodis ta

ei pit kään ai kaan juu ri kir joi tet -
tu, kun nes Eero Kuus saa ren sup -
peah ko ko ko naise si tys Vapaus -
tais te lu jen teil lä il mes tyi 1957. 

Jou ko Vah to lan tie teel li set kri -
tee rit täyt tä vät tut ki muk set vuo -
si en 1918 ja 1919 Itä-Kar ja lan
ret kis tä il mes tyi vät 1988 ja 1997.
2000-lu vun puo li vä lis sä il mes tyi
Jus si Nii nis tön kat ta va ja pä te vä
ko ko naise si tys, Hei mosotien his -
to ria 1918–1922. Vali tet ta vas ti
kir ja on jo kus tan ta jal ta lop puun -
myy ty, eikä sitä näy tä ole van ko -
vin help po löy tää an tik va ri aa-
teis ta kaan.

Tämän ta kia tie to uu den hei -
mosota kir jan il mes ty mi ses tä ke -
vääl lä 2014 he rät ti pal jon odo -
tuk sia.

Atso Haa pa sen Suo ma lais ten
hei mosota ret ket 1918–1922 on
kus tan ta jan esit te ly teks tin mu -
kaan “laa jaan ar kis to ma te ri aa liin 
pe rus tu va teos - -” ja te ki jä on
kir joit ta nut ”pe rin po jai sen ja
pal jas ta van teok sen huo nos ti or -
ga ni soi tu jen ja ku rit to mi en jouk -
ko jen epä toi voi sis ta yri tyk sis tä
luo da Suomesta Suur-Suomi”.

Vali tet ta vas ti Haa pa sen kir ja ei
kai kil ta osin täy tä odo tuk sia. Se
pe rus tuu kyl lä pit käl ti Kan sal -
lisar kis tos sa säi ly tet tä viin asia -
kir joi hin, mut ta kir ja kes kit tyy
eri lais ten tais te lu jen ja ka ha koi -
den yk si tyis koh tai seen se los ta -
mi seen eikä ta pah tu mia juu ri
taus toi te ta. Arkis tos ta löy ty nei -
den pa pe rei den si säl töä on se los -
tet tu la veas ti. Kir jas sa on esi mer -
kik si si vu tol kul la luet te loi ta, mm. 
eri lai sia vah vuusil moi tuk sia,
joissa pat ruu nan tark kuu del la
ker ro taan jon kun jou kon ti lan ne
jo nain ajan koh ta na. Perä ti kol -
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men ja puo len si vun ver ran on
lue tel tu erään pa tal joo nan teh tä -
vä koh tai sia palk ko ja ke sä kuus sa
1919. Mikä li tätä asi aa ha lu taan
ko ros taa, nel jä tai vii si esi merk kiä 
olisi ehkä riittänyt mutta toki
samalla edellyttänyt analyysia tai
kommentointia.

Eri pai kan ni mi en tai asi oi den
osal ta käy te tään eri koh dis sa eri -
lai sia ni miä, il mei ses ti joh tuen eri
do ku ment tien ero vau uk sis ta.
Luki jan kan nal ta ni met ja kä sit -
teet oli si tie tys ti pi tä nyt yh den -
mu kais taa. Viron va paus so taa kä -
sit te le väs sä lu vus sa taas huo mio
kiin nit tyy paik ka kun tien sak san -
kie li siin ni miin, joi ta ei Viros sa
ole 1920-lu vun jäl keen käy tet ty.
Nii tä on var mas ti käy tet ty va -
paus so dan ai kai sis sa pa pe reis sa,
mut ta tä män päi vän kar tois ta nii -
tä ei löy dy. Kart to ja Haa pa sen
kir jas sa on ta san yksi (”Vie nan
ret ken tais te lu alue”), vaik ka tä -
män tyyp pis ten ta pah tu mi en seu -
raa mis ta il man kart to ja on lu ki -
jal le han ka laa.

Läh de luet te los sa on pa ri kym -
men tä asia kir ja ko konai suut ta tai
-ko koel maa. Niis tä ei kui ten kaan
mai ni ta mis sä ar kis tos sa ne si jait -
se vat. Kir jan Joh dan to-lu vus sa
toki mai ni taan, että Kan sal lisar -
kis tos sa, mu kaan lu ki en sii hen lii -
te tys sä en ti ses sä Sota-ar kis tos sa,
on run saas ti hei mosotiin liit ty vää
ai neis toa, mut ta ei tämä pois ta
tar vet ta ker toa läh de luet te los sa
mis sä siinä lueteltu aineisto
säilytetään.

Kir jo ja läh de luet te loon on kel -
puu tet tu ko ko nais ta kuu si (6)!
Mm. Kuus saa ren tä män kir joi -
tuk sen alus sa mai nit tu kat saus
puut tuu, vaik ka se vuo si kym -
meniä oli ai noa ko ko naise si tys
heimosodista.

Atso Haa pa sen kir ja tar jo aa ruo -
hon juu ri tason ku vauk sia mo nis ta 
ka ha kois ta ja run saas ti mui ta kin
vä läh dyk siä ai ka lais muis tel mis ta. 
Jot kut näis tä ovat jopa var sin vä -
rik käi tä. ”Actio nis tä” ja nip pe li -
tason tie dois ta pi tä vil le lu ki joil le
Haa pa sen kir ja var maan tar jo aa
mu ka vaa lu ke mis ta. Syväl li sem -
pää, ana lyyt ti sem paa ja ko ko nais -

val tai sem paa tietoa tarvitsevien
on edelleen turvauduttava
Niinistön kirjaan.

Mar kus Ana ja

SUOMEN VAI                     
SAKSAN PUOLESTA?

Mat ti Lack man: Suo men vai
Sak san puo les ta? Jää kä rei den
tun te ma ton his to ria. Ota va 2000.

Tar koi tuk se ni ei ole kir joit taa
var sinais ta ar vos te lua Lack ma -
nin kir jas ta Suo men vai Sak san -
puo les ta. Sii tä hän on pa ri kin an -
siokas ta kir joi tus ta Paro les sa kir -
jan il mes ty mi sen jäl keen.Kir joi -
tuk se ni kos kee kir jan lii tet tä, jos -
sa on lue tel tu il man jää kä ri merk -
kiä jää neet.

Aluk si jää kä ri merk kiin liit ty en
suo ra lai naus ky sei ses tä kir jas ta:

“Merk kiä tuli myön tää kai kil le
jää kä reil le tie tyin edel ly tyk sin. — 
Toi mis ton tuli myös pi tää huo li
sii tä, et tei merk kiä “an ne ta ke nel -
le kään, joka ei ole sii hen oi keu tet -
tu tai joka on teh nyt it sen sä an -
siot to mak si sitä saa maan (sivu
681).

Tär keim piä syi tä mer kit tä jää -
mi seen oli vat seu raa vat:

1) loik kaus Venä jän puo lel le, 
2) ka pinoin ti, ret te löin ti ja kii -

hot ta mi nen rin ta mal la tai muu -
ten jää kä ri ai ka na,

3) hen ki ri kok seen syyl lis ty mi -
nen jää kä ri ai ka na,

4) kar kaa mi nen jää kä ri joukois -
ta,

5) pal jas tu mi nen san tar mis ton
agen tik si jää kä ri ai ka na tai vuo -
den 1918 so dan jäl keen,

6) kiel täy ty mi nen al le kir joit ta -
mas ta tar jot tua kont rah tia liit tyä
val koi seen ar mei jaan tai  jää mi -
nen sota-ajak si Sak saan,

7) vää rän puo len tie toi nen va -
lin ta vuon na 1918,

8) kom mu nis tien toi min taan
osal lis tu mi nen vuo den 1918 so -
dan jäl keen, uu den ka pi nan val-    
mis te lui hin osal lis tu mi nen tai
esim. siir ty mi nen Neu vos -
to-Venä jäl le,

9) ta loudel li siin vää rin käy tök -
siin syyl lis ty mi nen.

Ehdois sa oli va raus, et tei sitä
tul lut myön tää sel lai sel le, joka ei
ol lut sii hen oi keu tet tu taijoka oli
teh nyt it sen sä an siot to mak si sitä
saa maan, pu dot ti 232 (12,2 %)
jää kä riä mer kinsaa ji en jou kos ta". 
(sivu 682)

Jat koin kir jan lu ke mis ta, kun -
nes tu lin liit tei siin. Lii te 9 (si vut
746—748) oli mi nul le täy si yl lä -
tys. Liit tees sä on jää kä ri merk kiä
il man jää nei den ni met. Tie ten -
kin huo mio ni kiin nit tyi sii hen
sik si, että mu ka na on myös ap pe -
ni Kaar le Niko lai San ka lan nimi
(nro 159). En var maan muu ten
oli si he rän nyt kään epäi le mään
liit teen oi keel li suut ta. Muis ta en
lu ke ma ni ko vat kri tee rit jää kä ri -
mer kin saan nin edel ly tyk se nä
ryh dyin sel vit tä mään asi aa.
Kään nyin kir jan te ki jän puo leen
ky sy myk sin ja ih me tyk sin, mi ten 
ap pe ni nimi oli luet te los sa. Sain
vas tauk sen: “En tun ne syy tä,
mik si hä nel le ei ole merk kiä an -
net tu”.

Rupe sin vie lä tut ki maan asi aa
ap pe ni osal ta, vaik ka tie sin kin
hä nel lä ol leen jää kä ri mer kin.

Todel la kaan kir jan tie to ei pidä
paik kaan sa jo sen liit tei tä lä hem -
min tar kas tel les sa. 

Sivul la 683 on tau luk ko 23 “jää -
kä ri merk kiä il man jää nei tä” ryh -
mit täin. Appe ni nimi ei kirjas sa -
kaan näis sä ryh mis sä ole. Miten
olisi kaan? Hän hän saa pui Suo -
meen 25.2.1918 Vaasaan pää -
joukon mu ka na. Löy sin ap pe ni
so ti las pas sin ja mui ta kin tie to ja
asi as ta. Hau das sa hän le pää kun -
niak kaa na Suo men jää kä ri nä
hau ta ki ven alla, jos sa on jää kä ri-
ja va paus so tu ri mer kit. Löy sin
tun te ma ni jää kä ri San ka lan.

Olen käy nyt tar kas ti läpi liit -
teen 9 jo kai sen sii nä ole van ni -
men osal ta. Löy sin siel tä ai na kin
seu raa vat ni met, jot ka ei vät näh -
däk se ni kuu lu lain kaan tä hän
luet te loon (jää kä rimerk kiä il man 
jää nei siin):

Ahma la, Otto Johan nes; Här -
mä nen, Juho Aar ne Vil helm;
Kal lio, Juho Emil; Kau ko ran ta,

36 3/2014

PAROLE



Onni Ilma ri; Keko ni, Kaar le
Heik ki; Kää ri äi nen, Antti; Lean -
der, Mat hias Flo ren tin; Lin de -
qvist, Arvid Mika el; Paa vi lai nen,
Erik Jal ma ri; Sat tu ma (ent. Grön -
qvist), Juho Väi nö; Wal lenius,
Kurt Mart ti; Val li, Johan Albert
ja San ka la, Kaar le Niko lai. Kysy -
mys mer kin lai tan seu raa vi en
osal ta: Jämsén, Bern hard ja Pet -
rell, Einar Leo nard.

Soti lasar vo edel lä mainituil la
oli: jää kä ri ken raa li ma ju ri, -luut -
nant ti, -ma ju ri, -evers ti luut nant -
ti, -kap tee ni ja -vää pe li. Onpa
kir jan liit tees sä 9 Mar salk ka
Man ner hei min ad ju tant ti kin,
joka myö hem min toi mi ta sa val -
lan kah den pre si den tin ad ju tant -
ti na (Keko ni). 

Aina kin pari Suo men vai Sak -
san puo les ta -kir jan ar vos te li jaa
on kiin nit tä nyt huo mion sa kir jan 
nyt kä si tel tä vä nä ole vaan liit tee -
seen an ta mal la sii tä ke hu ja kin.
Olen ko ai noa, joka huo ma si liit -
teen vir heel li syy den?

Lau ri Haa ta ja (Hel sin gin Sano -
mat 14.1.2001) kir joit taa ar vos te -
lus saan mm. seu raa vaa: “Lack -
ma nin kir jaa voi liit teiden sä an -
sios ta ar vi oi da jo klas si kok si. Lis -
tat ja lu vut pal jas ta vat mie len -
kiin toi sia, jopa mer kit tä viä yk si -
tyis koh tia. — Jää kä ri ken raa lik si
Suo men ar mei jas sa ylen net ty on
voi nut jää dä il man jää kä ri merk -
kiä".

Outi Kare maa (Agri co lan kir -
ja-ar vos te lut 5.2.2001) kir joit taa:
“Kir jan tie don mää rää li säävät
in for ma tii vi set liit teet kir jan lo -
pus sa — ja jää kä ri merk kiä il man
jää neet. Tut ki jal le ja esi mer kik si
su ku tut ki jal le ky sei set liit teet
ovat var sin antoisia".

Kir joi tuk se ni ei siis ole kir ja-ar -
vos te lu enkä puu tu mi ten kään
kir jan mui hin liit tei siin kuin lii te
9:ään. En näet ole huo man nut,
että mis sään oli si to det tu liit teen
tie to jen vir heel li syys ai kai sem -
min tai jopa oi kais tu Lack ma nin
kir jas sa ol leet vir heel li set tie dot
näi den jää kärei den osal ta. 

Gan gut 1714. Siis Han ko 1714.
Mik si? Olen Venä jän me ri -
museos sa Pie ta ris sa ja kat se len
sei ni en ylä reu naa kier tä vää frii siä 
Venä jän ja Neu vos to lii ton lai vas -
ton me nes tyk sis tä. Ne al ka vat
Han gon tais te lus ta 1714. Siis
mis tä tais te lus ta? Olen har ras ta -
nut so ta his to ri aa, kou lu his to rias -
sa kymp pi ja yli opis tos ta po liit ti -
sen his to ri an cum lau de erin -
omai sin tie doin. Mut ta en ole
kos kaan tuol lai ses ta    me ri tais te-
lus ta kuul lut.

Kotiin tul les sa ni kat se lin kir jo ja
ja vas taus löy tyi: Rii lah den tais te -
lu.  Kesän jäl keen tais te lu tun ne -
taan laa jal ti, sil lä yh teenoton
300-vuo ti muis toa juh lit tiin Han -
gon lie peil lä varsin näkyvästi.

Suu res sa Poh jan so das sa Ruot -
sin ja suo ma lais ten kan nal ta lai -
vas ton tap pio Rii lah des sa oli pik -
ku jut tu ver rat tu na vaik ka Kaar le

XII voit toon Nar vas sa jou lu -
kuus sa 1700 tai ka ro lin ki en pe ri -
ka toon päät ty nyt Pul ta va 1709.
Suo mes sa ve nä läi set voit ti vat
puo lus ta vat jou kot lo ka kuus sa
1713 Kos tian vir ran tais te lus sa
Päl kä neel lä. Sii tä katsotaan
alkaneen Iso Viha, missä ve nä läi -
set hävittivät Suomea.

Rii lah den var si nai nen tais te lu 
eiol lut ko vin suu ri, sil lä Ruot sin
puo lel ta yh teenot toon osal lis tui
vain tyk ki proo mu Ele fan ten ja 
kuu si ka lee ria. Voit ta nee seen ve -
nä läi seen lai vas to-osas toon kuu -
lui 23 ka lee ria.  Niis tä kin vain osa 
ker ral laan saat toi osal lis tua tais -
te luun ah taan tais te lu pai kan
vuok si. Ruot sa lai set me net ti vät
kaik ki aluksensa. Venäläisten
menetykset olivat vähäisemmät.

Mer kit tä vän tais te lus ta teki se,
että se mer kit si ruot sa lai sen he -
ge moni an lop pua poh joi sel la Itä -
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Syksyn 1713 Kostianvirran voittaja           
amiraali Apraksin löi                                         
Ruotsin laivaston Riilahdessa 1714

Jää kä ri merk kiä on pi det ty kun -
nial li sen jää kä rin sta tuk se na. Sik -
si pä pi täisi kin olla eri tyi sen tark -
ka täl lai sen luet te lon laa din nas sa. 
Kuol leet han ei vät itse ky se le kun -
nian sa pe rään. Pai ne tus sa sa nas -
sa nämä ni met ovat ja py sy vät;

täs sä ta pauk ses sa var maan läh de -
kir jana kin käy tet tä väs sä teok ses -
sa.

100-vuo tis juh lan aat to na

Rau ni San ka la

Näin jär jes täy ty nyt oli Rii lah den tais te lu van han ve nä läi sen
ku van mukaan.



me rel lä. Kol men kruu nun lai vas -
to ve täy tyi Suo mes ta ko ti ve sil -
leen suo ja maan Tuk hol maa. Ensi 
ker taa Venä jä oli merkittävä
tekijä Itämerelle.

Ruot sin avo me ri laivas to oli si
ol lut Venä jän lai vas tol le lii an
kova haas te. Mut ta Euroo pas sa
lai vas to asioi ta opis kel lut Pie ta ri
Suu ri oli ra ken ta nut laa jan ka -
leeri laivas ton. Nämä sou ta en
liik ku neet aluk set saat toi vat
käyt tää ah tai ta ja ma ta lia saa ris -
to väyliä, joil le suu ril la ja tu li voi -
mai sil le, mut ta sy väs sä ui vil la ja
kan keas ti oh jat ta vil la  lin ja -
laivoil la ei ol lut asi aa. Ongel ma -
ton ta ei ka lee ri en toi min ta ol lut,
sil lä nii hin oli tuo tu pääl li köi tä
Väli me ren mais ta, mis sä ka lee re -
ja käytettiin. Näi- den miesten
pohjoisten vesien tuntemus oli
ym mär ret tä väs ti vähäinen.

Ruot sin lai vas to oli muo dos ta -
nut Han konie men koh dal le su -
lun, joka esti ve nä läis ten huol to -
kul je tuk set Tur kuun, mikä oli
Suo men mie hi tys jouk ko jen pää -
paik ka. Ole mat to man tie ver kon
ta kia meri oli ainoa mahdollinen
huoltoreitti.

 Venä jän lai vas to, yh ten sä sa ta -
kun ta ka lee ria ko koon tui Tvär -

min nen alu eel le odot te le maan,
kos ka ruot sa lais ten lin ja laivo jen
sul kua ei olisi pystytty uh maa-
maan.

Ami raa li hyök kä si pi meäs sä yli
jär ven se län Venä jän lai vas toa
ko men ta nut ami raa li Aprak sin
oli en nak ko luu lot to mi en rat kai -
su jen mies. Edel lise nä syk sy nä
hän voit ti suo ma lai set jou kot
Päl kä neen Kos tian vir ral la ai van
us ko mat to mal la so ta liik keel lä.
Hän pu rat ti muu ta man ky län ta -
lot, joi den hir sis tä ra ken net tiin
suu ri jouk ko laut to ja.  Niil lä
jouk ko ja siir ret tiin yön pi -
meydes sä yli Mal las ve den suo -
ma lais ten se lus taan. Ope raa tiota
aut toi tyy ni il miö ja puo lus ta jan
heik ko tie dus te lu. Mut ta on ni -
han suo sii tun ne tus ti roh ke aa.
On us ko ma ton ta, kuin ka
venäläiset saattoivat tehdä
nelisen kilometriä pitkän
vesimatkan kutakuinkin oh jaus-
ky vyt tö mil lä kopukoilla. 

Nyt Aprak sin ryh tyi tut ki maan
tois ta hul lua rat kai sua: lai vo jen
ve tä mis tä Han konie men yli ja
kouk kaa mal la näin puo lus ta jan
se lus taan. Sii hen tar jo si mah dol -
li suu den Dra get. Se oli pe rin tei -
nen reit ti ve tää pie niä aluk sia
Han konie men va jaan kah den ki -
lo met rin le vyi sen koh dan yli
Drags vi kin koh dal ta.  Sii tä on
Nylands Bri ga din ko ti paik ka saa -
nut ni men sä.  Suu rel la vai val la
saa tiin yksi tai kak si ka lee ria raa -
hat tua Han konie men poh jois -
puo lel le, mut ta lii an vai kea na
hank kees ta luo vut tiin. Tosin le -
gen da on jää nyt elä mään. Itsekin
olen kuullut näin legendaksi
osoittautuneen tiedon laivojen
yli ve dos ta. Mut ta yri tys joh ti itse
asi as sa tais te lun rat kai suun.

Ruot sa lai set sai vat vi hiä Han -
konie men yli tysaikeis ta ja lä het -
ti vät lai vas to-osas ton Han konie -
men poh jois puo lel la vas taan ot -
ta maan kan nak sen ylit tä nei tä
aluk sia. Ruot si ha jot ti voi mi aan.
Kun sul kuosas tos ta vie lä lä he tet -
tiin osas to häi rit se mään Tvär -
min neen aset tu nei ta ka lee re ja,
teh tiin koh ta lo kas vir he. Merel le
ulot tu nut sul ku lin ja ly he ni niin,
että osas to ve nä läi siä ka lee re ja
saat toi tyy nes sä sääs sä sou taa
me ren puo lel ta su lun ohi.  Tyve -
nes sä ei vät isot aluk set pääs seet
hä tyyt tä mään ka lee re ja. Jot ta
sama ei tois tui si. siir ret tiin sul ku -
lin jaa ulommas rannasta. Ja sen
seurauksena loput kaleerit
livahtivat sumun suojassa sul ku-l 
in jan ja rannan välistä

Ruot sa lai set ank ku roi tui vat
Han konie men poh jois puo lel la
puo lus tuk seen ka pe aan sal meen.
Sal men kes kel lä oli poi kit tain
tyk ki proo mu Ele fan ten val mii na
am pu maan täys laidal li sia koh ti
hyök kää jää. Ele fan te nin kum -
mal la kin  puo lel la oli lä hietäi syy -
del lä kol me ka lee ria keula kohti
hyökkääjää. Kaleerin tykki oli
keulassa.

Taas ve nä läi set te ki vät ete vän
so ta liik keen. He hyök käsi vät
kummal ta kin si vul ta ka lee ri en
kimp puun vält tä en näin puo lus -
ta jan tyk ki tu len. Lai vat oh jat tiin
vie rek käin ja ryh dyt tiin ent raa -
maan, eli hyök kää män vas tus ta -
jan aluk seen.  Venä läi sil lä oli yli -
voi ma sekä aluk siin että mie hiin
näh den. Paris sa tun nis sa sekä
kaleerit että Elefanten oli vallattu. 
Venä jäs tä oli tul lut me ri val ta.
Sik si siis Gan gut 1714.

Juk ka Knuu ti
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Rii lah den tais te lun 300-vuo tis juh lan kun niak si il mes tyi ko mea teos (Rii lah -
den tais te lu 1714, toim. Ilkka Lin nak ko. Atla sart 2014. 184 si vua. Run saas ti ku -
vi tet tu) Kir joit ta jia on lu kui sia Mat ti Klin ges tä al ka en.  Tais te lun li säk si kä si tel -
lään tuon ai kui nen ti lan ne Itä me ren ym pä ril lä, ana lysoi daan Ruot sin ja Venä -
jän me ri voi mat. Tais te lu pai kan me riar ke olo gi aa kaan ei unoh de ta. Eri kois -
bonus kir jas sa on upea ku vi tus usei ne lai va piir rok si neen. Extraa  ovat vie lä lu -
kuisat hie not kar tat: on han kus tan ta ja eri kois tu nut kart ta kir jo jen jul kaise mi -
seen. Uskoi sin jo kai sen me ri his to rias ta kiin nos tu neen mie lel lään li sää vän kir -
jan hyl lyyn sä.

Kesällä 2014 käyty ”uusi
Riilahden taistelu” ei ollut
lainkaan yhtä komea kuin
1714.skuin 1714än  mu kaan.
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YHDISTYSTOIMINTAA

Jää kä ri lii ke 100 vuot ta pos ti mer kit

Perin neyh dis tys on teet tä nyt ku vi en mu kai set 1.
lk iki pos ti mer kit 100-vuo tis juh liin liit ty en.

Mer kit myy dään kym me nen kap pa leen ar keis sa,
si ten että mo lem pia merk ke jä on 5 kpl/ ark ki ja
mi ni mi ti laus on yksi ark ki (10 merk kiä).  Arkin
hin ta on 25 eu roa sekä mah dol li set pos ti tus ku lut. 

Helsinki-Uusimaa osasto järjestää opastetun
tutustumiskäynnin 

Taidesäätiö Meritan kokoelman helmiin keskiviikkona
8.10.2014 klo 15.30, os. Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki. 

Esillä on upeita teoksia mm. Akseli Gallen-Kallelan
voimakas muotokuva Marsalkka Mannerheimista (1929),
useita Helene Schjerfbeckin maalauksia ja muita
suomalaisen kuvataiteen mestareiden teoksia.

Ilmoit tau tu mi set osas ton sih tee ril le Eija Paa na sel le, miel.
säh kö pos til la os. eija.h.paananen@gmail.com, tai
pu he li mit se 050-5414949 (il tai sin). Osal lis tu mis mak su on
osas ton tu ke ma na 20 € (nor maa lis ti 25 €). Ilmoit tau tu jil le
lä he te tään oh jeet mak sun suo rit ta mi ses ta. Mukaan
mahtuu 25 henkilöä.

mailto:eija.h.paananen@gmail.com
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Uusi tait ta ja 
Paro len tait ta ja tästä nu me ros -

ta eteenpäin on Jyr ki K. Tal vi tie
yh dis tyk sen Porin osas tos ta.
Hänellä on mit ta va ko ke mus 
jul kai su- ja kus tan nus toi min -
nas ta. Hän on toi mi nut kir jan -
kus tan ta ja na vuo des ta 1970 ja
on edel leen ak tii vi nen tie to kir -
jai li ja. Sota his to ri an alal ta vii me
vuo si en tuot tei ta ovat Suo men il -
masodan pik ku jät ti läi nen (yh -
des sä Heik ki Niku sen kans sa)  ja
Suo men me risota. Paraikaa on
työn alla Suo men me risodan pik -
ku jät ti läi nen. Aikai sem mas sa
tuo tan nos sa on noin 60 omaa
tek nii kan sekä es pan jan kie len
sa na kir jaa. Mukaan mah tuu
myös teok sia Kes ki-Ame ri kan
mui nais kan sois ta, kil pa-au toi -
lus ta sekä DX-kuun te lus ta ja
gast ronomias ta.

Kus tan ta jan omi nai suu des sa
hän tuot ta nut mm. yli 20 Suo -
men il ma voi mien his to ria -sar -
jan kir jaa, Red Stars  in the Sky
-sar jaa sekä vuon na 1991 Suo -
men Lai vas to so das sa 1939-45.

Tuo tan nos ta saat taa saa da kä si -
tyk sen, että hän oli si me riup see -
ri. Ei ole vaan vies tiup see ri, RUK
109.

Har ras tuk sis ta pääl lim mäi si nä
ovat his to ria, kan sain vä li nen po -
li tiik ka, Latinalai nen Ame rik ka,
es pan jan kie li, mayakult tuu ri ja
au tour hei lu.

Vuo si na 2006—2007 Tal vi tie
oli Suo men kult tuu ri-ins ti tuu tin
joh ta ja na Mad ri dis sa.

Jos ky syt te, onko hän su kua pe -
rin neyh dis tyk sen va ra pu heen -
joh ta ja Kari J. Tal vi tiel le. Vas taus 
on kyllä. Vel jek siä ovat. Kari on
nuo rem pi.  (JK)

Kuva on otet tu Esque lis sä
Argen tiinas sa ka pearai tei-
sen Pata goni an pi ka ju nan (30 
km/h) kyy dis sä. 2007.

OSASTOJEN YHTEYSHENKILÖT 

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@gmal.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 Virtanen Pekka 040 725 0425 pekka.virtanen@ppg.inet.fi

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
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KUTSU

Jää kä ri pa tal joo na 27:n
Perin neyh dis tys ry:n 
sään tö mää räi nen

TOIMINTASUUNNITELMA – 
JA VAALIKOKOUS

pi de tään 
lau an tai na 15.11.2014 
Sota museos sa,
Lii san ka tu 1, 00170 HELSINKI

KOKOUSPÄIVÄN OHJELMA

Klo 10.00   Hal li tuk sen ja osas to jen
pu heen joh ta ji en neu vot te lu ti lai suus
Jää kä ri kans lias sa
Klo 13.00  Toi min tasuun ni tel ma- ja vaa li ko kous,
sekä alus tus
Klo 15.00   Kokous päi vän päät tä mi nen

Sota museo on avoin na klo 11.00 – 15.00.

Ilmoit tau tu mi set pu heen joh ta ji en
neu vot te lu ti lai suu teen, toi min tasuun ni tel ma- ja
vaa li ko kouk seen 6.11.2014 men nes sä
Jää kä ri kans li aan.

Puhe lin: 09 135 1009, gsm: 050 377 8845
Säh kö pos til la: jaakarikanslia@kolumbus.fi

Hel sin gis sä 2.9.2014

Jää kä ri pa tal joo na 27:n Perin neyh dis tys ry
Hal li tus

KALLELSE

Förenin gen Jägar ba tal jon 27:s
Tra di tioner rf har sitt stad geen li ga

VERKSAMHETSPLANERINGS-
OCH VALMÖTE

lör da gen den 15.11.2014 
Krigs museet,
Eli sa bets ga tan 1, 00170 HELSINGFORS

MÖTESDAGENS PROGRAM

Kl 10.00 Sty rel sens och av del nin gar nas ord-        
fö ran des rådp lan lägg ning i Jägar kans liet
Kl 13.00 Verk sam hets planerings- och val mö te,
fö re drag
Kl 15.00 Mötes da gen avs lu tas

Krigs museet är öp pet från kl 11.00 till kl 15.00.

Anmä lan om del ta gan de i ord fö ran denas
sam mant rä de och dels  i verk sam hets planerings-
och val mö tet om be des se nast 6.11.2014 till
Jägarkansliet.

Tel: 09 135 1009, gsm: 050 377 8845 
e-post: jaakarikanslia@kolumbus.fi

Hel sing fors 2.9.2014

Förenin gen Jägar ba tal jon 27:s Tra di tioner rf
Sty rel sen

Kes ki-Suo men osas to jär jes tää 

 
JÄÄKÄRIHAUTA-
KIERROKSEN
                        
Jäm sän hau taus mail la lau an tai na 20.9.2014.
Kokoon tu mi nen Miek kain pe tä jän hau taus maan por til la kel lo 10:00.  Miek kain pe tä jän
hau taus maa on Mänt tään me ne vän tien var rel la noin kol men (3) ki lo met rin pääs sä Jäm sän
kes kus tas ta.  Kah vit Jäm sän kes kus tas sa.  Sen jäl keen tu tus tu mi nen Jäm sän van haan
hau taus maa han ja Jäm sän san ka ri hautaus maa han.  

mailto:jaakarikanslia@kolumbus.fi
mailto:jaakarikanslia@kolumbus.fi
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VUOSIKOKOUS
Ennak koil moi tuk se na to de taan jäsen kun nal le
että JP27:n Perin neyh dis tyk sen vuo si ko kous
pi detään Mik ke lissä Jal kaväki museos sa
lau an tai na 20.2.2015 klo 12.00.

Tar kem mat tie dot an ne taan Paro len
seu raa vas sa nu me ros sa 4/2014.

Kokouk sen yh teydessä on mah dol li suus
tu tus tua edel li senä päivänä Jal kaväki museos sa
avat tuun Jääkärinäyt te lyyn.

ETELÄ-POHJANMAAN OSASTO
SYYSKOKOUS
JP 27:n Perin neyh dis tyk sen Ete lä-Poh jan maan
osas ton syys ko kous pi de tään Lapu al la ra vin to la
Lapu aho vis sa ti 18.11.2014 klo 18.00.
Kokouk ses sa kä si tel lään sään tö jen mää rää mät
asi at.  Kah vi tus al kaa 17.30. Kokousesitel män 

pi tää Juha ni Pas si. HUOM! Ilmoit tau tu mi nen
14.11. men nes sä sih tee ril le
rin ta set@ne tik ka.fi tai 040-7544 611
Ter ve tu loa!
E-P:n os joh to kun ta 

KUNNIANOSOITUS 
JÄÄKÄRIPAADELLA 

Perin tei seen ta paan suo ri te taan
Jää kä ri paa del la Hie taniemes sä Kaar tin
hau taus maal la kun ni an osoi tus
it senäi syys päi vä nä lau an tai na               
6.12.2014 klo 12.00.
JP27:n Perin neyh dis tys 
Hel sin ki-Uusi maa osas ton joh to kun ta

Tum ma puku ja kun niamer kit tai
pa raa ti pu ku
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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.



 

Sep pe leen las ki jat lä hes ty vät Hami nan san ka ri hautaa
pe rin neyh dis tyk sen ke sä päivil lä. Hen ki löt va sem mal - 
ta Kari J. Tal vi tie, Pert ti Laa ti kai nen ja Pek ka
Jau hi ai nen. Kuva: Paavo Mik konen
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Itel la Pos ti Oy
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