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Hel sin gissä vie tet tiin 20. mar ras kuu ta 2014
jääkäri liik keen pe rus ta mi sen 100-vuo tis juh -

laa. Juh lapäivä oli näyttävä ja täysi pai noi nen, 
sillä il lan Fin lan dia-ta lol la pi det ty Jääkärikon -
sert ti veti ta lon suu ren sa lin täyteen yleisöä.

Ainoa poik keus oli Yleis ra dio. Jääkäri lii ke tuli esil -
le vain Poh jan maan alue ra dios sa. Val ta kun nal li sis -
sa uu tislähe tyk sissä, te le visios sa sen enempää kuin
ra dios sa, ei asi as ta ker rot tu edes lau seen ver taa.
Vaik ka Yleis ra di on va sem mis to lai suus on on nek si
pääosin his to ri aa, pe rin ne tun tuu elävän uu tis kri -
tee reissä.
Mar ras kuun 100-vuo tis juh lat Hel sin gissä oli vat
kui ten kin vas ta lähtölau kaus juh la kau del le, joka
päättyy Vaa sas sa 25. hel mi kuu ta 2018. Sil loin on
ku lu nut 100 vuot ta jääkärei den pa luus ta.
Ensi hel mi kuus sa pe rin ne lii ke juh lii Sak sas sa
Hohen lock stedtis sa jääkäri koulu tuk sen aloit ta mi -
sen sa taa vuot ta.  On hämmästyttävää, kuin ka no -
peas ti Ostro bot ni an ko kouk sen päätös muut tui
toi min nak si. Kului vain kol me kuu kaut ta ja vii si
päivää, kun pe ri aa tepäätös muut tui toi min nak si.
Nopea ai ka tau lu pe rus tuu on nek kai siin ta pah tu -
miin. Sak san int res sissä oli vai keut taa vi hol lisen sa
Venäjän toi min taa. Sii hen sopi hy vin or ga ni soi da
so ti laal lis ta toi min taa Suo meen. Myöhem min Sak -
sa sa la kul jet ti vi hol li sen kiu sak si Leni nin Sveit sistä
Pie ta riin.
 Kun  suo ma lai nen  kou lu tus jouk ko  päätet tiin  laa-              
jen taa syk syllä 1915 pa tal joo nan vah vui sek si, al koi
Suu ri värväys. Kun al ku peräisessä Pfad fin der-kou -
lu tus jou kos sa oli va jaa 200 miestä, piti nyt Sak saan
saa da yli 1000 miestä lisää. Sekin on hämmäs-
tyttävä ta pah tu masar ja. Syn tyi laa ja koko maan
kat ta va ope raa tio, jos sa avain ase mas sa oli vat mo -
net ni mettömik si jääneet etap pi toi min nan mie het
ja nai set. Ihme teltävää on myös se, kuin ka han ke
pys tyt tiin to teut ta maan venäläis hal lin non ak tii vi -
ses ta val von ta toi min nas ta huo li mat ta.
Suu ri värväys teki jääkäri liik keestä kan san liik keen. 
Kun toi min nan al ku vai hees sa Sak saan lähte neet
oli vat pääasi as sa opis ke li joi ta Hel sin gistä, edus ti -
vat suu ren värväyk sen yh teydessä Sak saan lähte -
neet koko Suo mea niin am ma til li ses ti, po liit ti ses ti
kuin kie lel li ses ti. Itse asi as sa ruot sin kie lis ten osuus 

oli erittäin suu ri var sin kin Pfad fin der-jou kos sa.
Jääkäri lii ke on kin kak si kie li nen.
Yksi osa jääkäri liik keen 100-vuo tis juh lis ta tu lee -
kin ole maan Suu ren värväyk sen to teut ta mi sen
mie liin pa laut ta mi nen.  2016 juh li taan vaih teek si 
Lat vias sa, missä Smar de (saks. Schmar den) pal -
jas te taan muis to merk ki 27. heinäkuu ta.  Tuo na
päivänä 1916 osal lis tui vat jääkäri pa tal joo nan
pio nee rit en simmäisinä suo ma lai si na tais te luun.
Pio nee riasela ji juh lii 27. heinäkuu ta vuo -
sipäivänään.
Vuo den 1917 eräs 100-vuo tis muis ta mi sen päivä
on 17. mar ras kuu ta, kun sak sa lai nen su kel lus ve -
ne toi kah dek san jääkäriä Hamnskärin ul ko -
luodol le Loviisan edus tal le.
Ja hel mi kuu 2018 on kin juh la kau den
päätöspäivä, kun Vaa sas sa juh li taan pa raa tein ja
kon ser tein jääkärien pääjou kon 100 vuot ta sit ten 
ta pah tunut ta pa luu ta.
Juh la vuo det tu le vat näkymään Paro len sisällössä
ta vanomais ta run saam pa na jääkäri his to ri aa
käsit te levänä ai neis to na. Täl lä kin si vul la näkyvä
”Jääkäri lii ke 100 v.”-tun nus tu lee ole maan leh -
den jo kai sen nu me ron kan nes sa. 
Tästä leh destä on otet tu ta vanomais ta suu rem pi
pai nos, jota jae taan mm. opet ta jil le ja puo lus tus -
voi miin. Sen vuok si si vuil ta löytyy myös lo ma ke,
jol la voi kätevästi liit tyä JP27:n pe rin neyh dis tyk -
sen jäse nek si ja näin päästä mu kaan it senäisen
Suo men syn ty mi seen vai kut ta nei den ta pah tu mi -
en juh li mi seen.

Onnea 100-vuotiaalle jääkäriliikkeelle

PÄÄKIRJOITUS JOULUKUUSSA 2014
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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS

Tänä syk sy nä on ku lu nut sata vuot ta jää kä ri liik keen syn nys tä. Lii ke oli 
vas ta reak tio en sim mäi seen maa il man so taan osal lis tu neen kei sa ril li sen
Venä jän pyr ki myk sel le ra joit taa suo ma lais ten kan sal li sia oi keuk sia.
Jää kä ri en ta voit tee na oli Suo men it senäi syys ir rot ta mal la se Venä jän
val ta kun nan yh teydes tä. Täs sä tar koi tuk ses sa suo ma lai sia nuo ria alet tiin
vuo den 1915 alus ta läh tien lä het tää sa lai ses ti Sak saan saa maan
so ti las kou lu tus ta.

Sak sas sa an net tuun kou lu tuk seen osal lis tui lä hes 1 900 mies tä vuo si en
1915 – 1918 vä lise nä ai ka na. Vuon na 1916 suo ma lai sis ta jää kä reis tä
muo dos tet tiin Kunin kaal li nen Preus sin 27. Jää kä ri pa tal joo na. Se osal lis tui
mo niin tais te lui hin itä rin ta mal la.

Jää kä ri en pää jouk ko pa la si Suo meen ke vääl lä 1918 kan sa lais so dan
ol les sa jo käyn nis sä. Tais te lui hin osal lis tui 1 261 jää kä riä. Sodan jäl keen
he oli vat so ti las kou lu tuk sen saa nei na mu ka na it se näi sen Suo men
puo lus tus voi mien ra ken ta mi ses sa. Hei dän vai ku tuk sen sa nä kyi myös
muil la yh teis kun ta elä män aloil la. Jää kä ri liik kee seen osal lis tu neet oli vat
mu ka na vuo si na 1939 – 1944 puo lus ta mas sa isän maa tam me eri
teh tä vis sä. Jää kä rit an sait se vat eri tyis tun nus tuk sen vuo si kym meniä
jat ku nees ta työs tään it se näi sen Suo men hy väk si. Hei dän
omis tau tu mi sen sa on kan nus ta va esi merk ki tä nä kin päi vä nä.

Jää kä ri liik keen syn nyn 100-vuo tis juh la on näin ol len kaik ki en
suo ma lais ten juh la. Sitä vie tet tä es sä on syy tä muis taa, että
vah vuu tem me on koko it senäi syy tem me ajan ol lut kyky ja tah to teh dä
yh des sä töi tä pa rem man tu le vai suu den puo les ta. Täl lais ta yh teis työ tä
tar vi taan eri tyi ses ti tä nään, kun haem me vas taus ta mo niin mei tä
koh dan nei siin haas tei siin.

Halu an kiit tää Jää kä ri pa tal joo na 27:n pe rin neyh dis tys tä ja sen
jul kaisemaa Paro le -leh teä sii tä uu pu mat to mas ta työs tä, jota ne ovat
teh neet jää kä ri en kun niak kaan pe rin teen vaa li mi sek si. Toi vo tan teil le
par hain ta me nes tys tä tär keäs sä työs sän ne.

Sau li Nii nis tö 
Tasa val lan pre si dent ti
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PUOLUSTUSMINISTERIN TERVEHDYS

Jää kä ri lii ke syn tyi, kun jouk ko roh kei ta suo ma lai sia päät ti hank kia ul ko mail ta                            
so ti las kou lu tus ta Suo men it senäi syy den var mis ta mi sek si.

Kou lu tuk sen ja Sak san itä rin ta mal la vie te tyn ajan jäl keen jää kä rei den pää jouk ko      
pa la si Suo meen hel mi kuus sa 1918 ja liit tyi käyn nis sa ol lees sa va paus so das sa         
hal li tuk sen jouk koi hin. Jää kä rei den  mer ki tys so dan kul kuun oli erit täin mer kit tä vä ja
jopa  rat kai se va.

Vapaus so das sa jää kä rit kan toi vat suu ren vas tuun rin ta mal la näyt tä en esi merk kiä
muil le. Jää kä rit oli vat val mii ta uh raa maan it sen sä Suo men va pau den ja                           
it senäi syy den vuok si, min kä ta kia myös jää kä rei den va paus so das sa kär si mät                         
tap pi ot  oli vat  poik keuk sel li sen suu ria.

Myös Suo men  it senäis ty mi sen  jäl keen  jää kä rei den  mer ki tys  Suo men yh teis kun -
nan ja puo lus tus voi mien ke hi tyk sel le on kiis ta ton. Val ta osa jää kä reis tä tais te li Suo -
men    it senäi syy den puo les ta vie lä tal vi- ja jat kosodis sa ja 20 heis tä ni mi tet tiin 
Man ner heim-ris tin ri ta reik si. Osa jää kä reis tä nou si myös ta lous- ja kult tuu rielä män
hui pul le ja yh teen sä 49 jää kä riup see ria ylen net tiin ken raa lin so ti lasar voon.

Tänä päi vä nä, kun jää kä ri liik keen syn nys tä tu lee  ku luneek si  100  vuot ta,  on maa il ma 
hy vin eri lai nen kuin nuor ten jää kä rei den aloit ta es sa mat kaan sa. Jää kä rei den meil le
jät tä mä pe rin tö kui ten kin vel voit taa myös mei tä tä män päi vän päät tä jiä.

Itse näi sen val ti on tu lee kye tä it senäi seen pää tök sen te koon ja te ke mään kul loin kin
kan sa kun nan ole mas sa olon kan nal ta par haat rat kai sut niin rau han kuin                     
poik keusolo jen kin ai ka na. Sel känojaa po liit ti sel le oma va rai suu del le ja it se näi sel le
pää tök sen te ko ky vyl le an ta vat kun nos sa ole vat ase voi mat. Vel vol li suu tem me on    
vaa lia Suo men it senäi syyt tä ja huo leh tia, että Suo men puo lus tus ky ky säi lyy                
us kot ta va na myös tu le vi na vuosina.

 

Carl Hag lund 
Puo lus tus mi nis te ri

Hel sin gis sä 17. lo ka kuu ta 2014



PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN TERVEHDYS

Ostrobotnian kassahuoneessa pidettiin pienimuotoinen kokous illalla               
20. marraskuuta vuonna 1914. Kokouksessa käsiteltiin asioita, jotka olivat
paljon suurempia kuin mitä osallistujien asemasta ja painoarvosta
yhteiskunnassa olisi voinut päätellä.  Näille nuorille miehille ne asiat olivat
kuitenkin tärkeämpiä kuin mikään muu. Heidän kutsumuksestaan vapaata
Suomea kohtaan syntyi ilmiö,  jonka tunnemme Jääkäriliikkeen nimellä.  

Jääkäriliike konkretisoi suomalaisen itsenäisyysliikkeen. Se antoi kaikkein
innokkaimmille pelkkien puheiden sijasta mahdollisuuden todelliseen toimintaan. 
Liikkeen kasvaessa sen piiriin ja sitten etappiteiden kautta Saksaan hakeutui
melko tasaisesti miehiä kaikista yhteiskuntaluokista ja ammattiryhmistä. 
Ikähaitari tuossa joukossa oli 15 — 50 vuoteen. He olivat miehiä,  jotka
kouluttajiensa arvion mukaan olivat erityisen taitavia ampumaan ja fyysisesti
toimintakykyisiä.  Myös  johtaja-ainesta tässä vapaaehtoisjoukossa oli runsaasti. 

Saksaan asti päässeistä 1890:stä jääkäristä kuitenkin vain 1261 osallistui
aikanaan kevään 1918 taisteluihin Suomessa. Osa ei alun perinkään soveltunut
taistelutoimintaan, ja heidät sijoitettiin Saksassa erilaisiin siviilitehtäviin. Myös
Saksan itärintaman taistelut ja monet sairaudet, muun muassa malaria ja
tuberkuloosi, kuluttivat joukkoa. Pitkä koulutus- ja odotusaika oli varmasti
raskas henkinen taakka kannettavaksi.

Monipolviset tapahtumat vuosina 1914 — 1918 ja yksittäisten jääkärien merkitys 
sotavuosiin asti ja sen jälkeenkin ovat konkreettista tapahtumahistoriaa.
Jääkäriliikkeen täyden merkityksen ymmärtäminen edellyttää kuitenkin
laajempaa viitekehystä.  Jääkäriliike voidaan läpileikkaavuutensa takia nähdä
jopa suomalaisen asevelvollisuusarmeijan esiasteena. 

Vaikka asevelvollisuus on tänään lakisääteistä, elää Jääkäriliikkeen henki
edelleen nuorisomme keskuudessa. Itsenäisyys saavutettiin aikanaan, ja sitä
puolustettiin kunnialla viime sodissamme. Tämän päivän nuoret, vapaaehtoisia
naisia unohtamatta, haluavat puolustaa tätä saavutusta. Ilman riittävää ja aitoa
maanpuolustustahtoa yleisen asevelvollisuuden toimintaedellytykset ovat
puutteelliset.

Jääkäriliikkeen tarina on merkittävä  osa Suomen tarinaa. Yksittäisten ihmisten
luja usko ja tahto voi saada ihmeitä aikaan, vielä tänäänkin. 

Suomen itsenäisyyden puolesta, Jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi,

Jarmo Lindberg
Puolustusvoimain komentaja
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100–vuotias jääkäriliike katsoo tulevaisuuteen —                                                    
”satu uusi nyt Suomessa syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa”

100–vuotiaan jääkäriliikkeen ja jääkärien merkitystä on kuvattu yhteiskunnassamme
monin eri tavoin. Useimmiten tuodaan esille jääkärien merkitys itsenäisyys-
taisteluissamme — vapaussodassa, talvisodassa ja jatkosodassa. Talvi- ja jatkosotien
keskeisimmät komentajat olivat jääkäriupseereita. Heidän panoksensa rauhan aikana
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kehittämisessä on ymmärretty selkeästi.
Puolustusvoimien komentajana oli vuoteen 1959 asti jääkäritaustainen upseeri.
Jääkäreiden henkinen perintö on vähintään yhtä suuri kuin heidän käytännön toimensa
ja saavutuksensa. Jääkärimarssin sanat — ”kun painui päät muun kansan, maan, me
jääkärit uskoimme yhä” — kuvastaa heidän vastuuntuntoaan, rohkeuttaan ja haluaan
uhrautua yhteisen hyvän vuoksi. Jääkärit olivat ensimmäisiä suomalaisia sotilaita, jotka
vannoivat sotilasvalan Suomen lailliselle hallitukselle Suomeen lähtönsä kynnyksellä
13.2.1918 Latviassa.
Tänä päivänä jääkärien perintö näkyy vahvana puolustusvoimissa. Maavoimien
kahdeksasta joukko-osastosta kolmella on jääkäri-sana nimessään —  Jääkäriprikaatilla,
Kaartin Jääkärirykmentillä ja Utin Jääkärirykmentillä. Viisi jääkäripataljoonaa vaalii sodan 
aikaisten jääkärijoukkojen perinteitä ja niiden perinnemarssina on Jääkärimarssi.
Pioneeriaselaji kokonaisuudessaan kunnioittaa jääkäreiden perintöä Schmardenin
hyökkäystaistelun muistoksi. 
Jääkärilippua säilytetään Panssariprikaatissa ja se on valtakunnallisissa paraateissa
valtiolipun jälkeen seuraavana lippuna. Jean Sibeliuksen säveltämällä Jääkärimarssilla on 
puolestaan aivan erityislaatuinen asema sotilasmarssiemme kirjossa. Heikki Nurmion
sanoitus on ajaton ja sen sanoma päivittyy tähän päivään saumattomasti luoden vankan
perustan tulevaisuuden uskoon.
100 vuotta sitten alkanut toiminta osoittaa monilla tavoin sen, että kansainvälinen
yhteistyö mahdollistaa ja tukee arvojemme ja yhteiskuntamme puolustamista. Jääkärien 
toiminta yhdisti 100 vuotta sitten eri tavoin Itämeren piirissä toimivia maita. Ilman
Saksan, Ruotsin, Viron ja Latvian myötävaikutusta ei jääkärien toiminta olisi ollut
mahdollista. 
Jääkärit olivat vapaaehtoisia. Jääkäriliike on siis vapaaehtoisen maanpuolustus-
toimintamme perustana, olipa kyseessä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen
toiminta tai maanpuolustuskoulutus.
Jääkäriperinteen vaalijoilla on edelleen merkittävä tehtävä perinteen säilyttämisessä
siirryttäessä seuraavalle vuosisadalle. Meidän on jatkuvasti löydettävä uusia
toimintatapoja ja oltava aktiivisia arvokkaan työmme tekemisessä. Tulee löytää uusia
jäseniä viemään sanomaa eteenpäin.
Sekä isänmaamme että jääkäriperinneyhdistyksen osalta näen tulevaisuutemme
valoisana. Jääkärimarssin innovaatioihin kannustavin sanoin: ”Satu uusi nyt Suomessa
syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa”. 
100-vuotismuistotilaisuutemme ovat nyt käynnistyneet 20.11.2014 Ostrobotnian
juhlakokouksella, juhlavastaanotolla ja Jääkärintie –konsertilla. Kiitän yhdistyksemme
jäsenistöä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä jääkäriperinteiden vaalimisessa.
Valtiovaltamme johdon, puolustusvoimien ja yhteiskuntamme arvostus jääkäreiden
elämäntyölle on säilynyt ja kasvanut. 

Jääkäriperinneyhdistyksen puheenjohtaja
Pri kaa ti ken raa li Pert ti Laa ti kai nen
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Jääkärien perinneliikkeen liikekannallepano
Jääkärien sataa vuotta juhli yli tuhat ihmistä

20. mar ras kuu ta 2014 oli jää kä ri pe rin teen vaa li -
joi den LKP-päi vä. Jää ka ri liik keen pe rus ta mi sen
100-vuo tis päi vän viet tä ji en mää rä ylit ti jär jes tä -
ji en ar vi ot. Aluk si oli va rat tu il lan jää kä ri kon -
sert tia var ten Fin lan dia-ta lon per man to, mut ta
piti ava ta myös par ve ke, kun li put myy tiin lop -
puun. Päi vän juh lal li suu det eteni vät nou su joh -
tei ses ti. Jää kä risää ti ön ja pe rin neyh dis tyk sen
hal li- tus ten yh tei ses sä juh la ko kouk ses sa Ostro -
bot ni an Jää kä ri huo nees sa oli kool la 20 hen keä.
Ilta päivän vas taan otol la Rita ri huo neel la oli juh -
la vä en mää rä kym men ker tais tu nut. Ja pit käl le
yli tu han nen pääs tiin, kun il lan kon sert ti Fin -
lan dia-ta lol la al koi.
Jää kä ri liik keen pe rus ta mi sen 100-vuo tis juh laa
vietet tiin var sin tar kas ti sa mal la pai kal la, mis sä
liik keen pe rus ta va ko kous oli pi det ty 20. mar ras -
kuu ta 1914. Toki Ostro bot ni an kas sa huo neen
huo ne ka lut oli vat mat kan var rel la muut tu neet,
mut ta pöy tä oli sil loin kin kees kel lä huo net ta kuten 
nyt. Ja huoneen nimi on nykyisin Jääkärihuone.
100 vuot ta sit ten pöy dän ym pä ril lä is tui noin 20
mies tä. Sama mää rä vä keä oli pai kal la nyt. Nyt yli -
op pi lasak tii vi en ti lal la oli vat Jää kä risää ti ön ja
JP27:n Perin neyh dis tyk sen hal li tus ten jäsenet sekä 
muu ta ma avustaja.
Jos ei 100 vuot ta sit ten ko kouk ses ta teh ty pöy tä kir -
jaa, ei sel lais ta teh ty nyt kään. 100 vuot ta sit ten ei
ol lut esi tys lis taa, mut ta nyt oli: ruokalista.

Kylmäsavurulla
Yrttisalaatti, tillidressing

Peuranpaistia
Kermainen riistakastike, juureskakku

Suklaakakku
 Vaniljakastike

Kahvi

Crastall Castellblanc Cava
Marqués de Riscal Rueda
Sunstone Shiraz

Pari ly hyt tä pu het ta pi det tiin. Sää ti ön pu heen joh -
ta ja Asko Kil pi nen toi vot ti vie raat ter ve tul leik si.
Gus tav Häg glund kiit ti ruo as ta.
Puhei den vä lil lä kuul tiin pro fes so ri Mart ti Häi ki -
ön esi tel mä, joka kes kit tyi jää kä ri liik keen syn ty ti -
lan tee seen vuon na 1914. Esi tel mä on toi saal la
täs sä leh des sä.

Vastaanotto Ritarihuoneen vaakunoiden
ympäröimänä

Juh li en seu raa va vai he oli Rita ri huo neel le. Juh -
lasaliin kul jet tiin muu ta ma vuo si sit ten pal jas te tun 
ki vi laa tan alta, jos sa on jää kä rik si läh te nei den
Rita ri huo neen jäsenten nimet.

Jää kä ri liik keen pe rus ta mi sen 100-vuo tis päi vän
viet to oli to del li nen jää kä ri pe rin teen ys tä vi en
LKP. Fin lan dia-ta lon il ta kon sert tiin osal lis tui pit -
käl le tois ta tu hat ta hen keä.
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kuus sa ot taa par ve ke
käyt töön: Per man to li put
oli vat lop pu neet. Se tar -
koit ti, että kon sert ti -
vierai ta oli pit käl le tois ta
tu hat ta. Jää kä ri en pe rin -
ne liik keen ys tä vät oli vat
pan neet pys tyyn to del li -
sen LKP:n, lii ke kan nal le -
pa non. 

Vie rai ta ter veh ti Fin lan -
dia-ta lon jul kisivun va lo -
mainos.

Hyvis sä ajoin kon sert -
tiin tul leil la aika ku lui
tut tu jen ter veh ti mi seen.
Kut su oli kuu lu nut koko
maa han ja sii hen oli vat
vas tan neet jää kä ri liik -
keen ys tä vät niin
Rovaniemes tä, Joen suus -
ta, Kuo pios ta, Vaasasta ja       
ties mistä.

Rita ri huo nees sa kul lan vä risi ne sei ni neen ja sa toi -
ne suo ma laisi ne su ku jen aa te lis vaa kunoi neen
riit ti juh la vä el lä kat so mis ta, var sin -
kin kun aika moni oli ta los sa ensi
ker taa. Sitä kum mas tel tiin, kun sa -
mal la su vul la saat toi olla kak si tai
kol me kin eri lais ta vaa ku naa. Asia jäi 
sel viämät tä, kun pai kal la ei ol lut riit -
tä vän tie tä vää opas ta.
Jää kä ri juh laa ei tie tys ti voi viet tää il -
man Jää kä ri mars sia. Nyt sen ka jaut ti 
soo lo na oop pe ra lau la ja Peter
Achrén.
Ohjel mas sa oli myös kak si huo -
mionosoi tus ta. Pie nois jää kä ri li pun
luo vu tet tiin puo lus tus mi nis te ri Sep -
po Kää ri äi sil le sekä ul ko asian neu vos 
Mik ko Joke lalle hei dän jää kä ri en
pe rin ne liik keel le an ta mas taan tues -
ta.
Jää kä rin vih re ät so ti las ko tisisaret
vas ta si vat muo ni tuk ses ta. Tar jol la
oli ter ve tu li ais mal jan li säk si cock -
tail-pa lo ja vii nin kera sekä kah via ja
suk laa leivok sia.
Tun nel ma oli hiu kan kuin Lin nan
kut suil la, joi ta vuo sit tain jär jes te -
tään Rita ri huo neen naa pu ris sa.
Tun gos ta ei kui ten kaan ol lut sa mal la 
ta val la, mut ta kun niamerk ke jä vä -
hin tään yhtä pal jon.

Ostro bot ni an kas sa huo ne, jää kä ri liik keen pe rus ta van ko kouk sen pi to paik -
ka, on ny ky ään ni mel tään jää kä ri huo ne. Hen ki löt oi keal ta Antti Kul juk ka
(se lin), Ohto Man ni nen, Juk ka Pen na nen, Mart ti Häi kiö, Asko Kil pi nen,
Peter Fager näs, Gus tav Häg glund, Sami Sih vo, Kari Heis ka nen, Tii na Kiis ki,
Ari Park ko la, Juk ka Knuu ti, Mark ku Aher to, Ari-Ilma ri Iisak ka la, Arno Hak -
ka rai nen, Pert ti Laa ti kai nen, Kari J. Talvitie, Martti Ehrnrooth, selin 
Marja-Liisa Crockford.

Yllä: Pro fes so ri Mart ti Häi kiö pu huu. Vasem mal ta lu ki en: Gus -
tav Häg glund, Peter Fager näs ja Asko Kil pi nen.
Alla: Perin neyh dis tyk sen en ti set pu heen joh ta jat Ilkka Halo nen
ja Asko Kil pi nen.
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Kon ser tin nimi Jää kä rin tie ker toi tuon ajan mie -
hen ta ri nan. Lau lu ka val ka din aloit ti Can to res
Mino res poi ka kuoron kym men vuotias  so lis ti Joo -
na tan Pylk kö nen lau la mal la maan ”Maan kor ves -
sa kul ke vi lap so sen tie”.  Hiu kan van hem pi
poi kasolis ti Joo na Ruu su la ker toi tu le van jää kä rin 
maa il mas ta lau la mal la Soti las po jan, joka odot ti
15-vuo tis päi vään sä: ”Kun vii si tois ta vuot ta
vaan/mä ker ran täyt tää saan”. Yliop pi las lau lu ker -
toi tu le van jää kä rin ole van jo yli opis tos sa. 
Jää kä ri liik keen pe rus ta mi sen hen keen viit ta si
Atee na lais ten lau lun sä keet ”Kau nis on kuol la kun
jouk ko si ees sä”.  Seu raa va lau lu oli kin jo Jää kä rin
lau lu ”Elon mai nin git kor kei na käy vät/nii den
kuo huis sa kul kee myn tie”. Lau lun te ki jät ker to vat 
omis ta tun nois taan, sil lä he ovat jää kä ri vel jek set
Sih vo. Sanat ovat Aarnen ja melodia Samin
käsialaa.
Sit ten ol tiin kin Libaus sa, kun so lis ti Ange li ka Klas 
lau loi le gen daa ri sen Sam Sih von Jää kä rin mor si -
an -ope re tin lau lun ”Oi poi ka poh jo lan”.
Pian ol tiin ta kai sin Suo mes sa ja va paus so das sa,
jos ta ker toi Kar ja lan jää kä ri en lau lun sa nat, mis sä
”va paan Suo men uusi huo men koit taa jo yli koko
Karjaan maan”.
Mut ta jää kä rin rau han aika oli ly hyt. Jou dut tiin
tal visotaan, mis tä ker toi Sil lan pään mars si lau lun
sa nat ”ko ti kon tu jen tie noo ta ter veh tien”. Sodan
synk kää to del li suut ta ku va si Ange li ka Klasin lau -
la ma Eva kon lau lu. Sii nä ker ro taan, min kä lai nen
oli Suo men ar mei ja tal visodas sa. ”Mei tä vas taan
mars si nuo ret Suo men so tu rit/hei tä joh ti lap sen -
kas voi set nuo vän ri kit”.  
Sen tään so dat lop pui vat. Sitä ku va si vat upe at
”Mar sal kan ho peator vet”. Ja sit ten ol tiin jo rau han 
ti las sa, jos ta ker toi vat is kel mi en sa nat ”itke en mä
lem men täh den” ja ”sul le sa lai suu den kertoa mä
voisin”.
Tul tiin jo 1970-lu vul la ja ra di ka lis min ai kaan. Esi -
tet ty Kari Ryd manin ”Sinua, si nua ra kas tan”
edus ti kui ten kin tuon ajan mu sii kin peh meäm -
pää, epä po liit tis ta osaa. 
 Mut ta jäl leen ajat ja aat teet muut tui vat ja so lis tin
seu raa va nu me ro oli kin jo Suo men Sini val koi sen
Äänen Kat ri-Hele nan klas sik ko ”Ma ail man pi ha -
maat”.
Ja sit ten jää kä ri kin oli jo van ha mies ja edes sä oli ”
Vete raa nin il ta huu to”
Hoi vat kaa, koh ta pois sa on vel jet,
muis ta kaa, heil le kal lis ol’ maa.
Ker to kaa las ten lap sil le lau luin,
him me tä ei muis tot kos kaan saa!
 Pää kuor man mu sii kis ta kan toi Kaar tin soit to kun -
ta joh ta ja naan mu siik ki ma ju ri Jyr ki Kos ki nen,

joka oli myös suun ni tel lut oh jel man.
Lau lu puo les ta vas ta si vat Mat ti Orla mon joh ta mat 
Kaa de ri lau la jat ja Kadet ti kuoro. Oman pi kan tin li -
sän sä kuo roon an toi vat sii hen ny kyi sin kuu lu vat
muu ta mat nais laula jat. Maan puolus tus kor kea -
kou lus sa kun on ny ky ään myös nais ka det te ja.
Solis tei na lau loi vat Ange li ka Klas ja Mika el Kont -
ti nen.

Teks ti Juk ka Knuu ti
Kuvat: Jor ma Igna tius, Paa vo Mik ko nen, Vesa
Määttä

Kak si jää kä ri ken raa lin jää kä ri poi kaa. Gus tav
Hägglun din isä oli jää kä ri ken raa li luut nant ti Wol -
de mar Häg glund  ja Sami Sih von isä jää kä ri ken -
raa li ma ju ri Jus si Sih vo.                   un din isä oli

Sei nil lä riip pu vi en vaa kunoi den alla oli tut tu ja kin
ni miä.

Kadun kan sa kin näki, että Fin lan dia-ta lol la juh li -
taan jää kä rei tä.
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Yllä: pe rin neyh dis tyk sen pu heen joh ta ja  Pert ti
Laa ti kai nen toi vot ti vie raat ter ve tul leik si Rita ri -
huo neen aa te lis vaa kunoi den kes kel lä.

Vasem mal la: Juh la ko kouk ses sa oli pai kal la vii si
pe rin neyh dis tyk sen pu heen joh ta jaa. Vasem -
mal ta Asko Kil pi nen, Sami Sih vo ja Pert ti Laa ti -
kai nen. Juk ka Pen na nen ja Ilkka Halo nen jäi vät
täs tä ku vas ta pois.

Alla: Ylei sö kuun te lee oop pe ra lau la ja Peter
Achre nin esit tä mää Jää kä ri mars sia. Vasem mal -
ta Juk ka ja Sirk ka Pen na nen, Asko ja Oili Kil pi -
nen, Mart ti ja Anja Ehrnrooth.
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Kor ke aa so ti las joh toa Rita ri huo neel la. Vasem mal -
ta me ri voi mien ko men ta ja Kari Taka nen, Gus tav
Häg glund ja Seppo Kääriäinen.

Asko Kil pi sen käsi oli hel lä nä, kun hän kät te li Rita -
ri huo neen vas tanoton yli 200 vie ras ta.

Jo Fin lan dia-ta lon läm piös sä tuli varmaksi, että mei tä on PALJON. 

Gus tav Häg glund ja Jal ka vä ki kou lun joh ta ja ja jal -
ka vä en tar kas ta ja pri kaa ti ken raa li Gert-Johannes
Hage mann (Sak sa) vaih ta vat aja tuk sia.

Rita ri huo neel le kii tet tiin jää kä ri pe rin ne liik keen
tu ke mi ses ta kah ta hen ki löä jää kä ri pienois li pun.
Sel lai sen vas taan ot ti vat en ti nen puo lus tus mi nis -
te ri Sep po Kää ri äi nen (vasemmalla.)  sekä ul ko asi -
ain neu vos Mik ko Joke la.
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Ylhääl lä: Orkes te ri ja ylei sö pai -
koil laan. Juh lat voi vat al kaa.

Oikeal la: Hel sin gin Sano mi en
ex-pää toi mit ta ja Jan ne Virk ku -
nen ja Mart ti Häi kiö poh ti vat
päi vän tur val li suus po liit tis ta
tilannetta.
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Ylhääl lä: Laval la on pal jon vä keä, sil -
lä Kaa de rilaulajissa- ja Kadet ti -
kuoros sa oli 50 lau la jaa. Pikant ti
yk si tyis koh ta oli vat kuo ron muu ta -
mat naislaulajat.

Vas: Mar sal kan ho peator vet soi vat
jäl leen ker ran upeas ti.

Vas: Illan so lis tit on ku ki tet tu:
Vasem mal ta Ange li ka Klas, Joo na
Ruu su la, Joo na tan Pylk kö nen ja
Mika el Konttinen.
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27.10.2014 oli tul lut ku luneek -
si 100 vuot ta sii tä, kun Wal ter
Horn ja Pehr Norrmén viet ti -
vät il taa Nylands Nationil la,
jon ka nimi sii hen ai kaan oli
Nyländs ka av del nin gen. Kes -
kus te lua käy tiin po li tii kas ta ja
Suo men koh ta los ta. Kokouk -
sen jäl keen Horn ja Norrmén
jat koi vat il taa Per Norrménin
ko dis sa. Kes kus te lu kään tyi
maa il man so taan ja sii hen, mitä 
mie het itse voi si vat teh dä pa -
rem man tu le vai suu den eteen.

Wal ter Hor nin vuo na 1915 kir -
joit ta mas sa muis tel mas sa kes -
kus te lu kävi suu rin piir tein näin: 

Norrmén: Vi måste också slåss.
(Meidän on myös pakko
taistella.)

Horn: Visst fan, det är vår första 
skyldighet att hjälpa Tyskland
och kanske man även kan
hjälpa Finland därmed. (Totta
hemmetissä, Saksan
auttaminen on meidän
velvollisuutemme ja samalla
myös Suomen auttaminen sitä
kautta.)

Norrmén: Åtminstone skola vi
skaffa oss militärisk utbildning
och den bästa torde vi nog få i
Tyskland.(Ainakin meidän tulee
hankkia sotilaallista koulutusta
ja parhaan koulutuksen
löydämme Saksasta)”

Tämän jäl keen kes kus te lu jat kui
ja heil le kävi yhä sel vem mäk si,
että Suo men aut ta mi sel le oli si
tär kein tä, jos he liit tyisi vät va -
paa eh toi si na Sak san ar mei jaan.
Aja tus jää kä ri liik kees tä oli syn ty- 
nyt. 
Horn ja Norrmén oli vat mu ka na
pe rus ta mas sa jää kä ri lii ket tä mel -

kein kuu kaut ta myö hem min
Ostro bot ni an kas sa huo neen ko -
kouk ses sa, jos sa oli mu ka na
osan ot ta jia useista eri osa kun-
nis ta.
Jää kä ri liik keen 100-vuo tis juh la
Nylands Nationil la al koi ul koil -
mas sa  pää sisään käyn nin edes sä.
Pai kal le oli ko koon tu nut mel -
kein 80 osal lis tu jan jouk ko sekä
nuo ria että van ho ja. Miesk var -
tet ti lau loi isän maal li sia lau lu lu -
ja, min kä jäl keen his to ri an
pro fes so ri Hen rik Mei nan der ja
ai kai sem pi puo lus tus mi nis te ri
Carl-Olof Homén pi ti vät pu heet 
jää kä ri liik kees tä. Puhei den jäl -
keen seu ra si muis to laa tan pal jas -
tus. Muis to laa tas sa lu kee ruot-
sik si, suo mek si ja sak sak si ”Aja -
tus jää kä ri liik kees tä syn tyi täs sä
ta los sa 27.10.1914”. Sere mo nia
ul koil mas sa päät tyi Fin lan dia-
hym niin, min kä jäl keen osal lis-
tu jat siir tyi vät si sä ti loi hin il lal li -
sel le.

Ennen il lal lis ta fi lo so fi an toh to ri
Annet te Forsén piti esi tel män
”Suo mi ja Sak sa 1914”. Hän ker -
toi jää kä ri aat teen syn ty mi sen
taus tois ta ja sii tä, mik si ja mi ten
ak tii vit Suo mes sa sai vat yh tey -
den Sak saan. Kiin nos ta van esi -
tel män jäl keen seu ra si tun-
nel mal li nen opis ke li ja tyy li nen il -
lal li nen. Puhei ta pi det tiin ja mal -
jo ja nos tet tiin jää kä ri en
kun niak si. Opis ke li joi den ta -
paan snap si lau lut oli vat olen nai -
nen osa il lal li sen kul kua.
Illal li sen pää tyt tyä mo net jat koi -
vat il taa Hor nin ja Norrménin
hen ges sä Nylands Natio nin ker -
ho ti loi hin, mis sä kes kus te lut jat -
kui vat jää kä ri en hen ges sä.

 
EDWARD LUNDELL

Jää kä ri liik keen 100-vuo tisjuh la Nylands Nationil la

Miesk var tet ti lau loi isän maal li sia lau lu ja
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Jää kä ri liik keen alku sata
vuot ta sit ten avaa mo ni vuo -

ti sen ta pah tu masar jan, jon ka
muis ta mi nen sy ven tää ym -
mär rys tä it senäis ty mi seen ja
va pauteen joh ta nees ta ke hi -
tyk ses tä ja suo ma lai sen kan -
san val lan vah vuu des ta. Suo-
men ai nut laa tui sen ta ri nan
tun te mi nen on iden ti teet tim -
me pe rus ta. Juh la pu hees sa
pro fes so ri Mart ti Häi kiö kä sit -
te li kol mea kyn nys tä, jot ka
nuor ten it senäi syys mies ten oli
yli tet tä vä hei dän läh ties sään
vi hol lis maa han so ti las kou lu -
tuk seen. Roh kea hen ki lö koh -
tai nen rat kai su pe rus tui nii hin 
kol meen ar voon, joil le Suo -
men it senäi syys lii ke ra ken tui:
va paus, oi keus ja de mo kra tia.

Ensim mäi nen ja tär kein kyn nys
oli ir tau tu mi nen lo jaa li suu des ta
Venä jän kei sa ria koh taan. Suo mi 
oli au tonomian sa tur vin ke hit ty -
nyt hy vin sekä kan sa laisyh teis -
kun ta na että ta loudel li ses ti.
Mut ta Venä jän halu yh tenäis tää
val ta kun nan lain sää dän töä ja ve -
nä läis tää Suo mea 1890-lu vul ta
al ka en joh ti vat pet ty myk seen,
häm men nyk seen ja vä hit täi seen
kään ty mi seen pas sii vi sen vas ta -
rin nan tiel le. Suo ma lai set ja kau -
tui vat so vit te lua yrit tä viin
myön ty vyys mie hiin ja jyr kem -
pää tot te le mat to muut ta kan nat -
ta viin pe rus tus lail li siin. Nuor ten
mies ten koh dal la rat kai sun paik -
ka oli vat lait to mi na pi de tyt ase -
vel vol li suus kut sun nat, jois ta
moni kiel täy tyi. Van hem mas ta
väes tä moni jät ti nou dat ta mat ta
lait to mi na pi tä mi ään la ke ja ja
mää räyk siä, mikä joh ti vi rois ta
erot ta mi siin ja maas ta kar ko-
tuk siin, mut ta myös la ki en kun -
ni oi tuk sen heik kene mi see.    
Mut ta sa maan ai kaan suo ma lai -

set kan san liik keet työ vä en,
osuustoi min nan, nais asi an, rait -
tiu den ja mo nen muun elä män-
alan ko hen ta mi sek si vah vis ti vat
suo ma lais ta kan sa laisyh teis kun -
taa. Venä jän vai keudet Kau ko-
idäs sä sekä vas ta rin ta ja le vot to -
muu det emä maas sa joh ti vat
myönny tyk siin, joi hin kuu lui
Suomen au tonomis ten oi keuk si -
en osit tai nen pa laut ta mi nen ja
kansanedustuslaitoksen uu dis ta- 
mi nen 1905–1907. 
Toi nen kyn nys oli us kon mu -
renemi nen oi keus val ti oon, so vit -
te le vaan po li tiik kaan, pas sii-
vi seen vas ta rin taan ja de mo -
kraat ti siin me net te ly ta poi hin
olo jen pa ran ta mi sek si. Venä läis -
tä mis po li tii kan jat ku mi nen, ur -
kin ta lai tos, sen suu ri, pi dä tyk set
ja kar ko tuk set ka ven si vat va -
paut ta. Lain sää dän tö työ oli alis -
tet tu kei sa rin yk sin val lal le ja
edus kun nan jat ku vat ha jo tuk set
tur haut ti vat par la men ta ris miin
us ko via puo lu ei ta. Yksi ja pian
toi nen siir tyi ak tii vi sen vas ta rin -
nan te ki jäk si ja kan nat ta jak si.
Akti vis tit loi vat yh teyk siä Venä -
jän val lan ku mouk sel li siin ja
anar kis tei hin ja ul ko mai hin.
Voi ma kei no jen käyt töä val mis -
tel tiin ja to teutet tiin vä ki val lan-
te ko ja ku ten ken raa li ku ver nöö ri
Bob ri koffin ja pro ku raat to ri
Soi sa lon-Soi ni sen po liit ti set
mur hat.
Kol mas kyn nys oli val mis tau -
tumi nen aseel li seen kan san -
nousuun. Nuo ren mie hen pää tös
läh teä so ti las kou lu tuk seen so ta -
ti lan ai ka na vi hol lis maa han on
val tiope tos. Sen kyn nyk sen ylit -
tä mi nen tie si ko ti maan jät tä mis -
tä taak se. ”Edes sä saat taa olla
hir si puu tai Sipe ria.” (P. H.
Norrmén) Pää tök sen taus tal la oli 
Suo men ase man no pea ja dra -
maat ti nen huo nonemi nen. Suo -

mi oli ju lis tet tu so ta ti laan
1.8.1914 Sak san ju lis tet tua so dan
Venä jäl le. Suo mes ta tuli käy tän -
nös sä ve nä läi nen so ti las leiri.
Ylin tä ja eh do ton ta val taa käyt ti
ken raa li ku ver nöö ri Franz Seyn,
joka erot ti 13.11. tuo ma rin vi ras -
ta nä ky vim män pas sii vi sen vas -
ta rin nan joh ta jan, en ti sen puhe-
mie hen ja is tu van kan san edus ta -
jan P. E. Svin huf vudin. 17.11.
jul kais tu Suu ri ve nä läis tä mis-
oh jel ma oli lo pet ta mas sa Suo -
men au tonomi an lä hes täy del li -
ses ti ja te ke mäs sä Suo mes ta kes-
kus val lan alai sen maa kun nan.
Ohjel ma oli suo ma lai sil le ”seka-
vas ta unen hor tees ta sel ke ään to -
del li suu teen he rät tä vä piis kan-
si val lus” (Mat ti Lauer ma).
Ostro bot ni an kas sa huo nees sa
pi det tiin 20.11. ko kous, jos sa pe -
rus tet tiin ”ak ti vis ti sen liik keen
vä li ai kai nen kes kus ko mi tea”. Sii -
nä pit kin syk syä mo nia suun ni -
tel mia hau to neet eri osa kun tiin
kuu lu neet noin pa ri kym men tä
nuor ta päät ti vät läh teä ir rot ta -
maan Suo mea Venä jäs tä ase voi -
min. Aiem min oli tun nus tel tu
Ruot sin val miut ta an taa so ti las -
kou lu tus ta, mut ta kun se ei joh -
ta nut tu lok siin, pää tet tiin Sak-
sal ta pyy tää asei ta ja kou lu tus ta.
Pää tös tä lu jit ti Svin huf vu din pi -
dä tys tuo ma rin pöydäs tä 25.11. ja 
kar ko tus Sipe ri aan. Kak si yli op -
pi las ta Ber tel Pau lig ja Wal ter
Horn lä he tet tiin Tuk hol maan,
jon ne he mat kus ti vat jou lu kuun
alus sa ja val mis te li vat siel lä ole vi -
en it senäi syys mies ten kans sa kir -
jel män pyy tä en Sak sal ta 150
mie hen so ti las kou lu tus ta. Tulok- 
sena oli jää kä ri liik keen syn ty,
1 900 mie hen kou lut ta mi nen ja
it se näi sen Suo men puo lus tus- 
voi mi en run gon muo dos tu mi-
nen.

Professori Martti Häikiö: 
Jääkäriksi lähtijän piti ylittää kolme kynnystä
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Kun suo ma lai set läh ti vät
hank ki maan so ti las kou lu -

tus ta Sak sas ta 1915, ei vie lä tie -
det ty jää kä reis tä mi tään.
Pyyntö saa da so ti las kou lu tus -
ta Sak sas sa joh ti tu lok siin kä -
sit tä mät tö män no peas ti. 

Kun jää kä ri liik keen pe rus ta va na
ta pah tu ma na pi det ty Kas sa huo -
neen ko kous oli 20. mar ras kuu ta
1917, aloi tet tiin kou lu tus Sak san
Lock stedtis sa jo 25. hel mi kuu ta
1918. Toi min nan pe rus ta mis -
pää tök ses tä kou lu tuk sen al ka mi -
seen meni vain kol mi sen kuu- 
kaut ta. Tapah tu mat eteni vät
hämmäs tyt tä vän no peas ti, eten -
kin jos ot taa huo mi oon tuon ajan 
tie don vä li tyk sen ta son.  Jää kä rei -
tä läh ti jöis tä tuli vas ta tou ko -
kuus sa 1816, kun suo ma lai sis ta
muo dos tet tiin Kunin kaal li nen
Preus sin Jää kä ri pa tal joo na 27.
Aja tus so ti las kou lu tuk sen jär jes -
tä mi ses tä nuo ril le suo ma lai sil le
mie hil le he rä si toi sen sor to kau -
den pi meim mäl lä het kel lä mar -
ras kuus sa 1914. Sil loin jul kis-
tet tiin uusi ve nä läis tä misoh jel -
ma, joka oli si as teit tain lo pet ta -
nut au tono mi sen Suo men oman
hal lin non ja oi keus jär jes tel män.
Venä jän yleis val ta kun nal li set lait 
ja mää räyk set ulo tet tiin kos ke -
maan myös Suo mea.
Venä läis tä misoh jel man seu rauk -
se na yli op pi lasak tii vit päät ti vät
ryh tyä konk reet ti siin toi miin
Suo men ir rot ta mi sek si Venä jäs -
tä. Muka na oli kaik ki en osa kun -
tien edus tus sa moin kuin tek-
nil li sen kor kea kou lun opis ke li -
jat. Hank kees sa olivat mukana
molemmat kieliryhmät.
Jää kä ri liik keen pe rus ta va na ta -
pah tu ma na pi de tään kak si vuot -

ta aiem min val mis tu neen Ostro-
bot ni an ta lon kas sa huo neen ko -
kous ta 20 mar ras kuu ta 1914. 
Kokous päi väs tä on hiu kan ris ti -
rii tai sia tie to ja. Näin käy, kun ko -
kouk ses ta ei sen sa lai ses ta luon-
tees ta joh tuen laa dit tu pöy tä kir -
jaa. Pai kal la oli kaik ki aan pa ri -
kym men tä hen keä. Kas sa-
huo neen ko kouk sen ja sitä seu -
ran nei den neu von pi to jen tu lok -
se na syn tyi toi min ta oh jel ma,

jon ka kes kei nen aja tus oli ir tau -
tu mi nen Venä jäs tä ja pyr ki mys
täy teen it senäi syy teen, tar vit ta es -
sa vä ki val loin. Oli aloitettava
valmistelut aseellisen nousuun
venäläisiä joukko vastaan
Huo net ta kut sut tiin kas sa -
huoneek si sen sei nään muu ra tun 
kas sa kaa pin vuok si. Myö hem -
min huo net ta alet tiin tä män ko -
kouk sen joh dos ta kut sua Jää kä ri- 
huo neek si
Var sin no peas ti sel vi si, et tei puo -
lu ee ton Ruot si ol lut ha lu kas jär -

jes tä mään suo ma lai sil le ha lut tua
so ti las kou lu tus ta. Pian kui ten kin  
saa tiin Venä jän vi hol lis maas ta
Sak sas ta il moi tus, että toi vot tu
kou lu tus voi tai siin saa da siellä.

Koulutusta 200:lle hyvien
perheiden pojille

Suo ma la lais ten kou lu tuk sen
aloitta mi ses ta pää tet tiin Ber lii-
nis sä 26. tam mi kuu ta. Kou lu tet -

ta vi en mää räk si pää tet tiin noin
200 mies tä. Hei dän edel ly tet tiin
ole van hy vis tä per heis tä ole via si -
vis ty nei tä ja luo tet ta via mie hiä.
Sak san kielen taito katsottiin
välttämättömäksi. 
Suo ma lais ten kou lu tus ai ka oli si
nel jä viik koa, jota toi saal ta voi -
tai siin tar vit ta es sa pi den tää.
Kou lu tus paik ka oli si Lock stedter 
Lager. Se oli Ham pu rin lä his töl lä
ole va suu ri so ti las kou lu tus leiri,
jol la oli pin ta-alaa pe rä ti 96 ne -
liöki lo met riä ja siel lä harjoitteli

Vain kol me kuu kaut ta pe ri aa te pää tök ses tä 
kou lu tuk sen al kuun
Jää kä ri kou lu tus to teu tui häm mäs tyt tä vän nopeasti 

Kone ki vää ri kou lu tus ta Lock stedtis sa.
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par haim mil laan 23 000 so ti las ta.
Soti laal li seen kou lu tuk sen tuli
kuu lu maan so ti lashen gen omak -
su mi nen, am pu ma taidon op pi -
mi nen, pien ten yk si köi den tie- 
dus te lu toi min ta, kent tä lin noit ta -
mi nen, rau ta tei den ja sa ta ma lait -
tei den sekä lai vo jen tu ho ami nen
ynnä sis si toi min ta. Kou lu tus ker -
too, että kou lu tet ta via oli suun ni -
tel tu käy tet tä vän tar peen vaa ti-
essa tuholaistöihin Suomessa ole- 
via venäläisiä kohteita vastaan.
Kou lu tet ta vat ei vät ol leet Sak san
ar mei jan so ti lai ta vaan ul ko maa -
lai sia  val ti on vie rai na ole via si vii -
li hen ki löi tä. Hei tä ei koh del tai si
ri vi mie hi nä vaan sa moin kuin
saksalaisia upseerioppilaita.
Kurs sin ni mek si tuli Pfad fin -
der-kurs si  (Pfad fin der = par tio -
poi ka). Pei tenimi oli luon te va,
sil lä kurs sin joh ta jak si tuli ma ju ri

Maxi mi li an Bayer, joka oli sak -
sa lai sen par tio poi ka liik keen kär -
ki hah mo. Par tiomai suus vie tiin
niin pit käl le, että kou lu tet ta vi en
vaa te tuk sek si tuli sak sa lai- nen
par tio a su, joka to sin sit tem min
vaih tui sak sa lai seen so ti las pu -
kuun
Kurs sin pää tyt tyä ei ha lut tu suo -
ma lais ten jää vän Sak saan pi tem -
mäk si ai kaa odot ta maan Suo-
meen mah dol li ses ti teh tä vää
mai hin nousua, mikä si säl tyi sak -
sa lais ten suun ni tel miin. Suo si tel -
ta vaa oli si, että kou lu te tut siir tyi-
si vät Ruot siin, mis sä he oli si vat
sak sa lais ten helposti ta voi tet ta-
vis sa  ja lähellä Suo mea.
Tie to kou lu tuk sen aloit ta mi ses ta
tuli Suo meen 2. hel mi kuu ta 1915
ja sa mal la aloi tet tiin läh ti jöi den
vär väys. Se ei ol lut ai van yk si ker -
tais ta, kun kaik ki piti teh dä sa laa.

Vär vää jä saat toi yleen sä ve do ta
vain hen ki lö koh tai siin tut ta -
viin sa, mut ta hei hin kin hy vin
har kit se vas ti. Riit tä vää mää rää
läh ti jöi tä oli vai kea löy tää.

Värvättäville ei paljon
luvattu

Vär vää jät ei vät pys ty neet an ta -
maan vär vät tä vil le ko vin pal jon
tie toa sii tä. mikä hei tä Sak sas sa
odot ti. Vär vää jä jou tui isän maan
ni mis sä vaa ti maan pal jon mut ta
saattoi luvata vain vähän.
Vär väys ta pah tui yli op pi las pii -
reis sä pää asias sa Hel sin gis sä.
Ruot sin kie lis ten osa kun tien ak -
tii vi suu des ta joh tuen tois ta ko ti -
mais ta pu hu vi en osuus oli var sin
suu ri. Ensim mäis ten 55 Lock -
stedtiin saa pu neen suo ma lai sen
luet te los ta löy tyy vain yh dek sän
suo men kie lis tä sukunimeä.
Soti las kou lu tus al koi 25. hel mi -
kuu ta 1915 Ham pu rin lä hel lä
Lock stedter Lage ris sa. Kurs sin
al ka es sa pai kal la oli 55 kou lut ta -
vaa. Hei dän jou kos saan oli usei -
ta mie hiä, jot ka oli vat eri syis tä
jo ”val miik si” Sak sas sa. Vähi tel -
len pai kal le tuli li sää suo ma lai -
sia, mut ta kos kaan ei saa tu
täy teen suun ni tel tua 200 mie hen 
mää rä vah vuut ta. 
Pfad fin der-kurs sia seu ra si laa -
jem pi kou lu tus jouk ko, joka kas -
voi pa tal joo nan vah vui sek si. 
Sii hen tar vit tiin Pfad fin de rei den 
li säk si noin 1500 va paa eh tois ta.
Näi den löy tä mi sek si Suo mes sa

Lock stedter Lage rin rau ta tie -
asema. Van ha pos ti kort ti.

Jää kä rei tä kou lu tet tiin
myös moot to riajo neu -
vo jen käyt töön

Läh dös sä rin ta mal le.
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Vih dis tä ko toi sin ole va ke vääl lä 1914 yli op pi laak si
tul lut Väi nö Palo jär vi oli  opis ke le mas sa  ark ki teh -
dik si Wis ma rin in sinöö riaka te mias sa Sak san
Etu-Pom me ris sa, vain 100 km:n pääs sä Lock -
stedtis ta. 

Väi nön ys tä vät ja su ku lai set sai vat Suo mes sa  tie to -
ja ak ti vis ti ryh mi en pyr ki myk sis tä, ja taa tus ti myös
Ostro bot ni an ko kouk ses ta 20.11.1914. Kun Väi nö
li säk si sai tie tää, että yh teis toi min ta Sak san  kans sa
käyn nis tyy Lock stedtis sa, lä hel lä hä nen opis ke lu -
kau pun ki aan, pur kau tui hä nen syvä in hon sa  sor -
to val taa koh taan, ja hän päät ti liit tyä  mu kaan
ol lak seen osaltaan   valmiina, kun Suomen kohtalo
sitä vaatisi.

Väi nö Palo jär vi il moit tau tui ai van en sim mäis ten
jou kos sa jo 26. hel mi kuu ta. 1915 Lock stedtis sa
Pfad fin der–lei ril le. Tuol loin hän osa si epäi le mät tä
jo saksaakin sujuvasti.

Miksi lä hes vä lit tö mäs ti opin to jen aloit ta mi sen jäl -
keen Väi nö meni suo ma lai sil le an net ta vaan so ti -
las kou lu tuk seen? (Jää kä rei tä kou lu tet ta vis ta tuli
vas ta 1916). Oli han ris ki nä jopa tuo mio maan pet -
tu ruu des ta.  Mitään ta kei ta han ei hank keen on nis -
tu mi ses ta ol lut,  Ja  li säk si oli pe lät tä vis sä, että

sor to val ta ran kaisi si an ka ras ti myös
maan pet tu rei den   su ku lai sia.
 
Palo jär vi ei pys ty mät tä en na koi maan tu le vai -
suut ta  suun ni tel tua nel jän vii kon Pfad fin der-
jak soa  pi tem mäl le. Kos ka oman koh ta lon li säk si
myös su ku lai set voi si vat Venä jän sor to toi mien
jat kues sa jou tua   Suo mes sa vaa raan,  päät ti Väi -
nö  ilmoittautua palvelukseen Brandt -nimisenä.

Tuli kas teen sa Grup pen füh rer Brandt sai, ku ten
useim mat muut kin jää kä rit, Mis se -joel la, Sak san
itä rin ta mal la 1. maa il man so das sa. Lisää so ta ko -
ke mus ta tuli hä nel le vie lä Riianlahdella ja
Aa-joella 

Jää kä ri Heik ki Nur mion Libaus sa sa noit ta man,
ja Suo meen vai val la sa laa toi mi te tun  Jää kä ri -
mars sin, sä vel si Suo mes sa itse Jean Sibe lius
”mies kuorol le ja pia nol le”. Kun sä vel lys oli saa tu
etap pi teit se vih doin Sak saan, koot tiin kvar tet ti
teh tä vä nä esit tää uusi mars si il lan vietos sa. Lau lu -
tai toi sia jää kä rei tä kyl lä riit ti, mut ta mis tä säes -
tys? Soit to kun taa ei ol lut, mut ta löy tyi tai ta vak si
pia nis tik si tun net tu jää kä ri ” Brandt” ali as Palo -
jär vi. Hän sai kun niateh tä vän soit taa 28.11.1917
en sim mäise nä jul ki ses ti Jää kä ri mars sin.

Palo jär vi jäi va paus so dan jäl keen
up see riural le edeten  ken raa li ma -
ju rik si ja toi mi  mm. di visi oo nan
ko men ta ja na jatkosodassa.        

LAURI PALOJÄRVI 

Sun nun tai tun nel maa
Libaus sa ke säl lä 1917.
Kuvas sa va sem mal ta:
Gewehr füh rer Asplund,
Grup pen füh rer Palo jär vi,
Zug füh rer Prytz ja rau ta -
ris til lä pal kit tu Grup pen -
füh rer Homén.

Palo jär vi il moit tau tui sa lanimel lä Lock stedtin so ti las kou lu tuk seen
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Kaikista tulijoista ei ollut
sotilaiksi

Suu ren vär väyk sen an sios ta 
Lockstedter Lage rin suo ma lais -
jouk ko oli noin 1600 mie hen
vah vui nen. Kaik ki aan jää kä rei nä 
oli va jaa 1900 mies tä, sil lä kou lu -
tet ta via tuli ja meni. Patal joo -
naan tuli var sin kir ja vaa vä keä,
sil lä mu kaan otet tiin Sak sas sa jo
muu tenkin oles kel lei ta mie hiä.
Lock stedtiin tuli jopa in ter noi tu -
ja me ri mie hiä, jot ka va lit si vat so -
ti las kou lu tuk sen vaih toeh to na
van ki leiril le. Kaik ki ei vät täyt tä -
neet var sin tiuk ko ja sak sa lai sia
so ti laan laa tu kri tee re jä, vaan
kar siu tui vat mat kan var rel la.
Sak saan läh ti jöil le ei pi det ty mis -
sään vai hees sa lää kä rin tar kas tus -
ta. Lock stedtis sa sul keis har joi-
tuk sis sa kou lut ta jat is ki vät sil -
män sä suo ma lai seen, joka oli ko -
vin köm pe lö sul keis har joi-
tuk sis sa. Kun asi aa sel vi tel tiin,
kävi ilmi, että mie hel lä oli puu -
jal ka. Oli hän kui ten kin ol lut niin 
kent tä kel poi nen, että oli hiih tä -
nyt yli Meren kur kun.
Jää kä rei tä suo ma lai sis ta tuli vas -
ta tou ko kuun lo pul la 1916 . kun
heis tä muo dos tet tiin Kunin kaal -
li nen Preus sin Jää kä ri pa tal joo na
27.  Se ei ol lut ta val li nen jal ka vä -
ki pa tal joo na, sil lä sii hen kuu lui
ko ne ki vää ri-, pio nee ri- ja vies ti -
komp pa nia ja jopa hau pit si pat te -
ri. Ase la ji kou lu tuk sel la oli suu ri
mer ki tys jää kä ri en joh ta es sa si -
säl lis so dak si muut tu nees sa va -
paus so das sa Suo men hal li tuk sen
jouk ko ja sekä myö hem min Suo -
men puo lus tus voi mia luo ta es sa.
Jää kä rit sai vat myös so ta ko ke -
mus ta, sil lä pa tal joo na oli kah -
teen ot tee seen Sak san itä rin ta-
mal la ny kyi sen Lat vi an alu eel la.
Rin ta mal la kär sit tiin myös tap pi -
oi ta, sil lä jou kos ta kaa tui  13  ja
haa voit tui  49.
Suo men ju lis tau dut tua it se näi -
sek si 6.12.1917 oli jää kä rei den
pa luu het ki koit ta nut. Sak sa lai set

vii vyt ti vät pa luu ta, jot tei vät
Venä jän ja Sak san vä lil lä
Brest-Litovs kis sa käyn nis sä ol -
leet rau han neu vot te lut oli si vaa -
ran tu neet. Tämä epä var muus
ku vas tuu mm. Jää kä ri mars sin
sa nois sa: "Meill’ ar moa ei isän -
maa ta." Venä jään kuu lu van Suo -
men asuk kai na oli vat jää kä rit
Venä jän hal lin non sil mis sä
maanpet tu rei ta. Tilan ne sel kiin -
tyi sekä Venä jän bol se vik ki hal li -
tuk sen että Sak san tun nus tet tua
Suo men it senäi syy den. Nyt ei
jää kä rei den pa luu ta voi tu pi tää
Venä jäl le vi ha mie lise nä te ko na. 

Itse näi nen Suo mi sai
en sim mäi set up see rin sa

Uudek si esi mie hek seen jää kä rit
sai vat suo ma lai sen evers ti luut-

nant ti Wil helm Thes leffin, joka
saa pui Libauhun Suo men hal li -
tuk sen val tuu tet tu na. Jää kä rit al -
le kir joit ti vat si toumuk sen pal-
vel la Suo men ar mei jas sa vä hin -
tään vuo den ajan ja he sai vat suo -
ma lai set so ti lasar vot. Hel mi-
kuun 11. päi vä nä ylen net tiin
1130 jää kä riä suo ma lai siin so ti -
lasar voi hin. Itse näi sen Suo men
ar mei ja oli saa nut pal ve luk seen -
sa tu le via ta pah tu mia aja tel len
ää rim mäi sen tär ke ät 403 up see -
ria ja 727 ali up see ria.
Patal joo nan ha jot ta mis päi vän
13.2.1918 aa mu na pa tal joo nan
ko men ta ja kap tee ni Eduard
Aus feld luki pa tal joo nan ha jot -
ta mis käs kyn ja piti jää hy väis pu -
heen. Patal joo nan lip pu vi hit tiin
Libaun Pyhän kol minai suu den
(Tri ni ta tis-) kir kos sa. Jää kä rit
van noi vat so ti las va lan Suo men

Jään mur ta ja Sam po avus taa höy ry laiva Arctu rus ta ja kaup pa -
laivaa 25.2.1918  koh ti Vaa san sa ta maa.
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lail li sel le hal li tuk sel le. Jää kä rit
oli vat val mii ta pa laa maan ko tiin. 
Hei tä kul jet ta nut Arctu rus-lai va
ir to si seu raa va na päi vä Libaun
sa ta man lai tu ris ta. Alus oli tu pa -
ten täyn nä, sil lä 854 jää kä riä oli
mo nin ker tai nen mää rä aluk sen
nor maa lil le mat kus ta ja mää räl le.
Suo mes sa en nen jää kä rei den pa -
luu ta al ka nut va paus so ta sai yhä
enem män kan sa lais so dan piir -
tei tä. Tämä ai he ut ti pel koa sii tä,
että jää kä rit kin ja kau tui si vat
kah teen lei riin. Pel ko osoit tau tui

ai heet to mak si, sil lä sa dois ta
työ läis jää kä reis tä lä hes kaik ki
aset tui vat lail li sen hal li tuk sen eli
val koi sen Suo men puo lel le. Joi -
ta kin jää kä rei tä jäi po liit ti sen
kan tan sa joh dos ta Sak saan. Jää -
kä rei den pää joukon pa la tes sa
Suo meen Sak saan jäi eri syis tä
noin 400 jää kä riä. Suu rin osa
heis tä oli si vii li työ pai kois sa ja
osa sai raa lois sa tai toi pi lai na.
Pää osa pa la si Suo meen vuo si na
1918 tai 1919. Kym menet eh ti vät 
vie lä va paus so das sa rin ta mal le. 

Jää kä ri en pää jouk ko 950 mies tä
saa pui Arctu ruk sel la ja Sam mol -
la Vaa saan 25.2.1918 eli päi väl -
leen kol me vuot ta sen jäl keen,
kun en sim mäi set Pfad fin de rit
oli vat saa pu neet Lock stedtiin.
Hel mi kuun 26. päi vä nä jää kä ri -
pa tal joo na esiin tyi uu del le yli -
pääl li köl leen ken raa li Carl
Gus taf Man ner hei mil le Vaa san
to ril la vii mei ses sä yh tei ses sä pa -
raa tis saan. Tuol loin jää kä rit oli -
vat koos sa pa tal joo na vii mei sen
ker ran. 

Kun läh din mat kal le Sak saan vuon na 1914 – pa la -
sin siel tä nel jä vuot ta myö hem min jää kä ri nä – ei -
vät syyt läh töö ni ol leet ol len kaan so taisat, läh din
ni mit täin kih la mat kal le. Sak sas sa ol les sa ni syt tyi
kui ten kin maa il man so ta, enkä voi nut enää pa la ta
Suo meen, ker toi  rovasti  Hannes Anttila 47
vuotta  sitten.

Kos ka en pääs syt pa laa maan Suo meen, py rin jat -
ka maan teo lo gi an opis ke lua Dres de nin yli opis -
toon. Tääl lä sit ten sain tie don jää kä ri-
pa tal joonas ta, jo hon lii tyin maa lis kuus sa  1915.
Antti la pyr ki jou kon kent täsaar naa jak si, mut ta
jou kon kou lut ta ja piti saar naa jan teh tä vää
turhana.

Teo lo gian yli op pi las Antti la ryh tyi pa tal joo nan
ol les sa rin ta mal la va paa eh toi ses ti il man pap pis -
vih ki mys tä ja vi ral lis ta val tuu tus ta hoi ta maan pa -
tal joo nan pa pin teh tä viä. Hän siu na si Mis se-
joel la kaa tu neet hau dan le poon, kävi kent -
täsairaa las sa ta paa mas sa haa voit tu nei ta ja toimi
tulkkina jumalanpalveluksissa.

Antti la piti saar nan Lie pa jan Tri ni ta tis-kir kos sa 
13. hel mi kuu ta 1918, jol loin vi hit tiin pa tal joo nan
lip pu ja jää kä rit van noi vat va lan Suomen
hallitukselle.

Koti maa han pa lat tu aan ja va paus so dan jäl keen
Antti la jat koi teo lo gi an opin to jaan ja vi hit tiin pa -
pik si vuon na 1920. Hän pe rus ti Teh taan puis ton
yh teis kou lun ja toi mi pit kään sen reh to ri na

Kihlamatka muuttui jääkärikoulutukseksi

         Han nes Antti la Libaus sa.
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Pro fes so rin vää rä to dis tus

Ne maan pet tu rit. Näin kom men toi pro fes -
so ri Mat ti Klin ge, kun ker ran otin hä nen

kans saan  pu heek si jää kä rit. Tie sin pro fes so rin
hy vin Venä jä-mie li sek si, mut ta en sen tään näin 
bob ri ko vi lai sek si.

Tuo Klin gen maan pet tu ri lii ke täyt tää 100 vuot ta. 
20. mar ras kuu ta 1914 ko koon tui Ostro bot ni an ns.
kas sa huo nee seen jouk ko opis ke li ja-ak ti vis te ja.
Mar ras kuun ma ni fes ti oli si mer kin nyt Suo men
au tono mi sen ase man tu hou tu mis ta. Bot tal le ko -
koon tu neet yli op pi las joh ta jat oli vat yk si mie li siä
sii tä, että Suo men on ir rot tau dut ta va Venä jäs tä,
min kä vuok si on saa ta va so ti laal lis ta kou lut usta.
Puo lu ee ton Ruot si ei lu van nut kou lut taa suo ma -
lai sia ja seu raa vak si kään nyt tiin Sak san puo leen,
joka oli kin val mis kou lut ta maan suo ma lai sia. Oli -
han sen int res sis sä, että sen vi hol lis maas sa Venä -
jäl lä syn tyi si aseel li sia rä hinöi tä.
Kun sak sa lai set suos tui vat kou lut ta maan suo ma -
lai sia, ei hei dän tar koi tuk se naan ol lut niin kään
Suo men ir rot tau tu mi nen Venä jäs tä kuin val mis -
tel la omaa mai hin nousu aan Suo meen Venä jän so -
ta pon nis tus ten häi rit se mi sek si. Tämä on an ta nut
ai heen Mat ti Lack manil le an taa jää kä ri tut ki muk -
sen sa ni mek si ”Suo men vai Sak san puo les ta”.
Asi at eteni vät 1914 häm mäs tyt tä väl lä vauh dil la:
Bot tan kas sa huo nees sa pi de tys tä ko kouk ses ta oli
ku lu nut vain kol me kuu kaut ta, kun suo ma lais ten
kou lut ta mi nen al koi Lock stedtis sa, lä hel lä Ham -
pu ria.
 Kou lu tuk sen al ka es sa 25 hel mi kuu ta 1915 oli pai -
kal la vas ta 55 suo ma lais ta. Mää rä kas voi vä hi tel -
len. mut ta mis sään vai hees sa ei saa tu täy teen
suun ni tel tua 200 mie hen vah vuut ta. Eikä kou lu -
tus kaan ol lut sitä, mitä oli odo tet tu. Vihol lis maan
kan sa lais ten kou lut ta mi nen ha lut tiin sa la ta. Kou -
lu tus ryh mää kut sut tiin sen vuok si Pfad fin -
der-kurs sik si, eli par tiopo jik si. Ja oli han hei dän
yk kös kou lut ta jan sa, ma ju ri Maxi mi li an  Bayer
Sak san par tio poi ka liik keen na pa mie hiä. Vaa te -
tuk sena kin oli par tiopu ku, joka myö hem min vaih -
tui ta val li seen sak sa lai seen so ti las vaa te tuk seen.
Alun pe rin oli suun ni tel tu vain nel jän vii kon kurs -
sia, jota sit ten jat ket tiin. Sak sa lai sil le ei so pi nut,
että vi hol lis maan kan sa lai set oli si vat jää neet maa -
han kou lu tuk sen jäl keen. Hei dät ha lut tiin siir tää
Ruot siin, mis sä he oli si vat sak sa lais ten ta voi tet ta -
vis sa ja käy tet tä vis sä esi mer kik si tu ho lais teh tä viin
Suo mes sa. 
Toi sin kui ten kin kävi. Kurs sia ei vain jat ket tu vaan 
sitä jopa laa jen net tiin. Tavoit teek si tuli ko ko nai -

nen pa tal joo na. Kun Pfad fin de rit oli vat pää asias sa  
yli op pi las nuorisoa, aloi tet tiin nyt  suu ri vär väys,
joka kos ki koko mies puolis ta väes töä. Venä läi sil lä
oli vi hiä sii tä, et tei vät kaik ki ul ko mail le jää neet
nuo ret mie het men neet kään Ruot siin opis ke le -
maan. Kun Pfad fin de reik si läh te neet saat toi vat
mat kus taa täy sin lail li ses ti, oli suu ren vär väyk sen
läh ti jöi den mat kus tet ta va sa laa. Var sin moni heis -
tä suo rit ti elä män sä la tu ret ken hiih tä en yli Meren -
kur kun jään.
Jää kä rei tä Sak saan me ni jöis tä tuli vas ta, kun pa tal -
joo na sai ni men Kunin kaal li nen Preus sin 27.  jää -
kä ri pa tal joo na. Se ei ol lut ta val li nen jal ka-
vä ki pa tal joo na, sil lä sii hen kuu lui ko ne ki vää ri-,
pio nee ri- ja vies ti komp pa nia ja jopa hau pit si pat te -
ri. Saa tu ase la ji kou lu tus oli erit täin tär keä pait si
va paus so das sa myös myö hem min Suo men puo -
lus- tus voi mia ra ken net ta es sa.
Jää kä rit hank ki vat myös käy tän nön so ta ko ke mus -
ta, sil lä pa tal joo na oli kah teen ot tee seen rin ta mal la 
ny kyi sen Lat vi an alu eel la kär si en 13 kaa tu neen ja
49 haa voit tu neen tap pi ot.
Jää kä rik si läh det tiin pait si Suo mes ta, myös Sak sas -
sa muu ten oles kel lei ta mie hiä tuli Lock stedtiin.
Oli pa jou kos sa jopa in ter noi tu ja me ri mie hiä.
Jouk koon mah tui kir ja vaa ai nes ta, ei vät kä kaik ki
ol leet ”hy vä käy tök si siä, hy vi en per hei den poi kia”,
ku ten sak sa lai set aluk si edel lyt ti vät.  Kaik ki noin
1 900 jää kä ri pa tal joonas sa eri vai heis sa pal vel leet
ei vät ol leet sak sa lais ten ko vi en kri tee ri en mu kais ta 
so ti lasai nes ta, vaan kar siu tui vat pois jo mat kan
var rel la.
Jää kä rei den pää jouk ko tuli Vaa saan 25. hel mi kuu -
ta Arctu rus-lai val la. Sitä en nen maas sa oli jo eri ta -
voin pa lan nei ta jää kä rei tä, ek soot ti sim pa na
mat kus tus vä linee nä su kel lus ve ne
Vii me so tien jäl keen oman maan puo lus ta jis ta ei
so pi nut Suo mes sa pu hua. Samaan ai ka na kun
ihan noi tiin ke hi tys mai den va pau tus liik kei tä, jää -
kä reis tä pu hut tiin kor kein taan lah ta rei na.
Nyt kun so ta ve te raa neis ta on teh ty kun niakan sa -
lai sia, on syy tä pa laut taa mie liin myös jää kä ri lii ke.
Sen ver tais ta va pau tus lii ket tä ei maa il mal ta löy dy.
Ensin jää kä rit joh ti vat si säl lis so dak si muut tu nees -
sa va paus so das sa lail li sen hal li tuk sen jou kot voit -
toon.  1920- ja 1930-lu vuil la he loi vat it se näi sen
Suo men puo lus tus voi mat, joi ta joh ta en ta ka si vat
uu del leen  Suo men  it senäi syy den  tal vi-  ja jat ko-
so dis sa. Että  sem moi sia maan pet tu rei ta!

JUKKA KNUUTI
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Ostro bot ni an Kas sa huo nees ta tuli Jää kä ri huo ne

Jää kä ri pe rin ne elää voi mak kaa na poh ja -
lais ten osa kun tien ta lol la Ostro bot nial -

la.Toi sen ker rok sen huo nei den ovis sa on
ni met Chy denius, Juh lasali, Snell man,
Rune berg ja Jää kä ri huo ne. Tuos sa huo nees -
sa pi det tiin 20. mar ras kuu ta 1914 jää kä ri -
liik keen pe rus ta va na ko kouk se na pi det ty
ti lai suus. Sil loin tila oli ni mel tään Kas sa -
huo ne huo neen sei nään muu ra tun kas sa -
kaa pin vuok si. Kas sa kaap pi tai ai na kin sen
ovi on vie lä pai kal laan.

Sei niä ko ris ta vat jää kä ri liik kee seen kuu lu vat tai -
de te ok set. Muo to ku van sa sei näl le ovat saa neet ko -
kouk sen pu heen joh ta ja na toi mi nut Poh jois poh ja-
lai sen osa kun nan ku raat to ri mais te ri Väi nö Kok -
ko, poh jois poh ja lais ten edus ta ja na ol lut mais te ri
Kai Don ner, sak sa lais ten kans sa neu vo tel lut Her -
man Gum me rus sekä vuo den 1917 ak ti vis tien
kes kei nen toi mi ja Elmo E. Kai la. Muo to ku va- ko -
koel maa täy den net tiin kuu si vuot ta sit ten, kun sei -
näl le ri pus tet tiin Yrjö Ruu dun kuva. Ruu tu kuu lui 
jää kä ri liik keen ak ti vis tei hin. Hänes tä tuli myös
kal te ri jää kä ri, kun hän jou tui 1916 Spa ler na jaan,
Pie ta rin pa ha mainei seen van ki laan jää kä ri puu -
hien sa ta kia.
Huo neen kaa re vaa ta kaseinää ko mis taa kuu siosai -
nen tai tei li ja Eljas Ilkan prons si re liefi. Ensim mäi -
nen re liefi ku vaa Kas sa huo neen ko kous ta, toi nen
hiih toa Meren kur kun yli, kol mas Simon ka hak -

kaa, nel jäs jää kä rei tä Sak san itä rin ta mal le, vii den
jää kä rei tä pa raa tis sa Sak sas sa ja kuu des pa luu pa -
raa tia Vaa sas sa 26. hel mi kuu ta 1918. Reliefin ylä -
puo lel la on Kaler vo Kal lion (pre si dent ti Kal li on
poi ka) te ke mä laat ta teks til lä 
TÄLLÄ PAIKALLA PIDETTIIN SYKSYLLÄ

1914 ERI YLIOPPILASPIIRIEN KOKOUS

JOKA OLI ALKUNA JÄÄKÄRILIIKKEELLE 
Sama teks ti on toi ses sa laa tas sa ruot sik si.
Huo neen si vuseinäl lä ole val la pie nel lä hyl lyl lä Jää -
kä ri pat sas, jon ka on lah joit ta nut jää kä ri ken raa li -
ma ju ri  Kaar lo Ilma ri Vil ja sen ty tär rou va Sii ri
Irme li Stro mer. Pai kal la ole va pat sas ei itse asi as sa 
ole Stro me rin lah joit ta ma pat sas, joka va ras tet tiin
muu ta ma vuo si sit ten. Perin neyh dis tyk sen Hel -
sin ki-Uusi maa osas to lah joit ti ti lal le uu den pat -
saan, joka pul tat tiin tiu kas ti pai kal leen
Huo neen ta kaseinäl lä on kol -
me jää kä ri liik keen kan nal ta
kes keis tä vaa ku naa, Suo men
lei jonavaa ku na, Poh jan maan
vaa ku na sekä Vaa san vaa ku na.

Huo neen yhtä sei nää peit tä -
vät tois sa maa il man so das sa
kaa tu nei den poh ja laisyliop pi -
lai den muis to tau lut sekä Hel -
sin gin yli opis ton kaa tu nei den
opis ke li joi den muis to pat sas.

Sei näl lä Her man Gum me ruk sen ja Yrjö Ruu dun
muo to ku vat. Takaseinäl lä nä kyy tai tei li ja Ilkan re -
liefisar ja. Nii den va sem mal la puo lel la on kas sa -
kaa pin ovi. Oikeal la sei näl lä (nä ky mät tö mis sä)
ovat Don ne rin ja Kokon muo to ku vat.

Jää kä ri huo ne on 1912 val mis tu neen Ostro bot ni -
an toi ses sa ker rok ses sa. Huo neen ik kunat ovat
ta lon nur kas sa.

Huo neen jää kä ri pat sas ei ole
al ku pe räi nen. Se va ras tet tiin
muu ta ma vuo si sit ten. Perin -
neyh dis tyk sen Hel sin ki-Uusi -
maan osas to lah joit ti
”täy den nys pat saan”.
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Ham pu ris sa työs ken te le vä
ja asu va suo ma lai nen

kau pun kiopas Aila Rad den
soit ti taan noin mi nul le ky sy en
tie toa jää kä ri haudois ta. Olim -
me edes men neen vai mo ni
Rita-Kaa ri nan kans sa ai ka -
naan et si neet ja löy tä neet
Ohlsdor fin hau taus maal ta vii -
den ja Alto nas ta kah den sekä
Ber liinis tä kah den en nes tään
tun te mat to mat jää kä rin hau -
dat. Nel jän Ham pu ris sa kuol -
leen jää kä rin hau to ja emme
löy tä neet.

Sovim me Aila R:n kans sa  ta paa -
mi sen Ohlsdor fin hau taus maan
mu seos sa, kun käyn tut ta va ni
Antti Ahto lan kyy dis sä Sak sas sa.
Aila Rad de nin myö tä ta pasim me 
hau taus maa museon asian tun ti -
jan. Hänen neu vos taan me nim -
me hau taus maan pää kans li aan ja 
saim me en sim mäi sen maa il -
man so dan vai na jain kan si ot tut -
kit ta vik sem me. Suo men jää kä-
rien elä mä ker ras ton (SJE) mu -
kaan oli Ham pu ris sa kuol lut 11
jää kä riä. Aila Rad den us koi, että
vie lä löy de tään nii den nel jän jää -
kä rin hau at, joi ta emme ol leet
vai mo ni kans sa löy tä neet. Hau -
taus maan kans lias sa Antti Ahto -
lan kä siin osui kan sain vä lis ten
vai na ji en kan sio, jos ta löy tyi ve -
nä läi sek si mai nit tu ”Otto Lua -
tie”, jon ka syn ty mä- ja kuo lin-
päi vä mää rät oli vat sa mat kuin
SJE:ssa, mut ta kum mas sa kin
vuo si lu vus sa oli ta san yh den
vuo den ero. SJE:n mu kaan syn -
ty mä paik ka oli Urja la. Hau taus -
maan kan sios sa syn ty mä pai kak si 
oli mer kit ty Sax ma ki. Jäl jel le jää -
neis tä kol mes ta jää kä ris tä ei löy -
ty nyt mi tään mai nin taa. Siir-
ryt ty äm me noin ki lo met rin

pääs sä si jait se val le en sim mäi sen
maa il man so dan Kun nian ken täl -
le esit te lin Ailal le ja Antil le en sin
täl le hau taus maal le hau dat tu jen
vii den jää kä rin hau dat ja nii den
paik kanume rot. Sitä vas toin
Otto Luo din hau dan löy tä mi nen
ei ol lut ai van yk sin ker tais ta.
Muut suo ma lai set ovat hau da tut
kais tal le ”Y”, mut ta Luo ti kais tal -
le ”Z”, jon ka nu me rot ei vät ol leet 
lain kaan yh teneväi set edel li sen
kais tan kans sa. Lopul ta muis tin
jos kus löy tänee ni ai van vas tak -
kai ses ta nur kas ta ve nä läis ten so -
ta van ki en hau to ja. Siel tä sit ten
huo ma sin ni mi laa tan ”Otto
Luâtie”. Laat ta oli mel ko pie ni
eikä sii nä jää ti laa nor maa li ko -
koi sel le jää kä ri laa tal le.   Hen ki lö -
tie to jen eri lai suus SJE:n kans sa
kiin nos ti mi nua sen ver ran, että
ver ta sin vie reis ten hau to jen kin

kuo lin vuo den ole van
1917, jo ten sen täy tyy
olla oi kea. Tämä se lit -
tää myös Venä jän kan -
sa lai suu den. Suo mes sa 
pyy sin Urja lan seu ra -
kun nas ta sel vyyt tä
Otto Luo din syn ty mä -
pai kas ta ja -ajas ta.
Kas tet tu jen kir jas sa on 
Otto Matin poi ka mer -
kit ty syn tyneek si
5.12.1890, ku ten
SJE:ssa mai nit tiin.  Isä
Mat ti Juhon poi ka
kuo li var sin pian Oton
syn ty män jäl keen. Äiti
meni uu siin nai mi siin
Olaus Lod’in kans sa.
Oton ol les sa kak si- ja
puo li vuotias per he
muut ti 5.5.1893 Akaa -
seen ja kol me vuot ta
myö hem min
Sääksmäel le. Per he
pa la si 2.12.1899 Urja -

laan ja pa la si seu raa va na vuon na
ta kai sin Sääks mä el le.                  
Otto Luo ti muut ti 29.4.1914
Ruo ko lah del le, jon ka kir kon kir -
jois sa hän on mer kit ty, ku ten
Sak sas sa, kuol leek si 31.7.1917
Ham pu ris sa.    Ohlsdor fin 400
hehtaa rin laa jui nen hau taus maa
on maa il man suu rin puis to -
hautaus maa. Siel lä on mm. 12
hau taus maa kap pe lia ja 17 ki lo -
met rin pi tui nen tie verk ko.   
Hau taus maan hoi dos ta huo leh tii 
300 työn te ki jää. Lukuisi en eri -
koi suuk si en jou kos sa on   mm.
31 000 Ham pu rin tu li myrs kys sä
tun te mat to mak si pa la neen vai -
na jan hau dat kau pun ginosit tain.

KYÖSTI TAMMISTO

Salapoliisityö palkittiin
Jääkäri Otto Luodin hauta löydettiin Hampurista

Otto Luo ti 
5.12.1890— 31.7.1917
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PUOLUSTUSKYVYN
PUNTAROINTIA 

Nok ka la, Arto: Kyky ja tah to.
Suo men puo lus tus mur rok ses sa.
Docen do Oy 2014. 347s.

Ev.ltn., Maan puolus tus kor kea -
kou lun do sent ti Arto Nok ka la on 
tart tu nut ai hee seen, joka on mitä 
ajan koh tai sin ja jota kan sa, pu -
hu mat ta kaan mm. po lii ti kos ta, ei 
riit tä väs ti tun ne! Nyky pol vel la
on tie to va jet ta pe lot ta van pal jon
jo niin men nees tä his to riastam -
me kuin nykymaailmastakin.
Tätä taus taa vas taan tun tuu vä -
hin tään kin kum mal li sel ta, että
esi mer kik si NATO-jä senyy des tä
pää tet täi siin kan san ää nes tyk sel -
lä. Aika har val la riit tää asia tie toa
poh jak si pää tök sel le, jota ei ehkä
voi tehdä pelkillä faktoilla 
Tähänas ti sen dokt riinim me,
puo lus tusop pim me, ki vi jal ka on
”it se näi nen, us kot ta va puo lus tus
il man so ti laal lis ta liit tou tu mis -
ta”. Se on osin pil ven lon gal la; us -
kot ta vuus han voi daan tes ta ta
vain krii sis sä, jo hon meil lä uu -
sim man lu ke man mu kaan oli si
aset taa 230 000 so ti laan so dan
ajan jouk ko – yksi suu rim pia
Län si-Euroo pas sa!  350 000 ja
vie lä 230 000 so ti laan kin mää rä
ker too taa tus ti sii tä, että jo kin, ai -
na kin po ten ti aa li nen, uhka Suo -
mel la on ollut, on ja tulee aina

olemaankin eikä tätä uhkaa ole
vaikea asemoida.
Nok ka la ar ve lee syys tä kin, että
”kun Suo mes sa pai ne taan laa ja -
mit tais ta so ti laal li sen voi man -
käy tön  uh kaa yhä kau em mas,
sen täy tyy pe rus tua vah vem min
Venä jän po li tii kan ar vi oin tiin
sen sotilaallisten kykyjen
asemesta”.
NATO-asi as sa näyt tää sil tä, että
osa po lii ti kois ta pu huu puu ta
hei nää joko tie toi sen op por -
tunis ti ses ti po liit ti sen suun tau -
tu mi sen sa mu kaan tai sit ten
silk kaa tie tä mät tö myyt tään.
”Asi ois ta pi täi si voi da pu hua nii -
den ”oi keil la ni mil lä” ai na kin po -
liit tis ten pa pe ri en ul ko puo lel la ja 
sil tä osin kuin sil lä ei vaa ran ne ta
varsinaisia suuria salaisuuksia”,
Nokkala kirjoittaa.
”Sel lai nen lin ja, jos sa puo lus tuk -
sen mää rä ra hois ta ei ha lu ta hal li -
tus kon sen suk sen vaa li mi sek si
lait taa se lon te koi hin mi tään, tus -
kin on kes tä vä tu le vi en hal li tus -
ten ai ka na”, Nok ka la en na koi. 
Täs sä pä on mai nio vies ti ken ties
tu le val le pää mi nis te ril le Juha
Sipi läl le, joka pu huu NATO-op -
tios ta. Sitähän ei ole eikä tule. Se
on pelkkää höttöä!
Nok ka la sel vit tää kii tet tä väs ti eri
vaih toeh to ja, mut ta hän ei ota
kan taa liit tou tu mi seen. ”Rivi en
vä lis tä lu ki en” tun tuu, että hän ei
sitä kannata.
”Suo men puo lus tus ky ky tur va -
taan 2020- ja 2030-lu vuil la par -
hai ten niin, että sii hen kiin-
ni te tään riit tä vät voi ma va rat ja
ne käy te tään hy vin. Tämä on
arvo- ja tah to kysy mys”, Nokkala
arvioi.
Kir ja on la jis saan ja laa juu des -
saan uraa uur ta va tie to te os, jota
voi suo si tel la kai kil le ja eri tyi ses ti 
kansanedustajille.

KARI NUMMILA

MUURMANSKIN RATA JÄI
KATKAISEMATTA

Airio, Pent ti: Ase vel jeys. Sak sa -
lai set ja suo ma lai set Itä-Lapis sa
1941—1944. (Docen do 2014. 250 
s.)

Pri kaa ti ken raa li evp., so ta tie teen
do sent ti Pent ti Airi on Ase vel -
jeys–teos an taa pal jon mie len -
kiin tois ta tie toa muus ta kin kuin
ope raa ti ois ta Itä-Lapis sa, mis sä
ei on nis tut tu ase vel ji en voi min -
kaan kat kaisemaan Muur mans -
kin ra taa Sal las ta Kan ta lah teen
suun tau tu neel la yri tyk sel lä. Ai-
rio liik kuu ta val laan ”ko ti ken täl -
lä kin” omien sukujuuriensakin
tähden.
Vuon na 1941 saa tiin kat ke ras ti
to de ta, että sak sa lai nen ”sa la -
masota” ei toi mi nut Itä-Lapin
erä mais sa, kun so ti lai den kou lu -
tus tai va rus tus kaan ei  vas tan nut
olo suh tei ta. Muu ta mas sa kuu -
kau des sa ti lan ne kui ten kin kohe- 
ni aivan olennaisesti.
Sotien jäl keen al ka nut ää ri va -
sem mis ton puhe ”Lapin polt ta -
jis ta” ei ot ta nut tul ta Itä-Lapin
väes tön kes kuu des sa. Airi on mu -
kaan he ym mär si vät kyl lä sen to -
si asian, että sil loin oli käy tän-
nös sä vaih toeh to na joko sak sa -
lai nen tai ve nä läi nen so ta vä ki. 
Oma voi ma ei oli si riit tä nyt,
vaik ka Suo mi oli liki kak sin ker -

Kirjallisuutta
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tais ta nut kent tä ar mei jan sa tal -
visodan jäl keen.
Airi on esil le nos ta man ase vel jey -
den mer ki tyk ses tä pai kal lis vä es -
tön koh ta loon te kee mie li la ven-
taa nä kö kul maa koko Suo meen
ja jopa kaik ki en kolmeen va paus- 
so taam me.
Ilman ul ko mais ta apua emme
oli si yk sin pär jän neet yh des sä -
kään kol mes ta va paus so das sam -
me.  Sak sa suos tui kou lut ta maan
jää kä rim me, kun aina tiu kas ti
omaa etu aan puo lus ta va Ruot si
ei suostunut yhteistoimintaan.
Jää kä ri en joh ta juu den mer ki tys -
tä pu na ka pi nan ku kis ta mi ses sa ei 
voi ko ros taa lii kaa. Täy tyy muis -
taa, että jää kä rit oli vat tu le vis sa -
kin so dis sa myös nuo ren valtion
upseeriston perusrunko.
Rans kan ja Englan nin lu paa ma
tuki 1940 pe läs tyt ti Sta li nin, joka
yl lät tä väs ti ve ti kin ”lii nat kiin ni”
juu ri sil loin, kun Suo mi oli jo
pol vil laan. Ruot sil le toi nen maa -
il man so ta oli val ta va on nen pot -
ku, kun kuu la laa ke rit ja rau ta-
mal mi    te ki vät  kir kuen        kaup-          
pansa.
Airio viit taa tie toon, jon ka mu -
kaan Ruot si pa tis ti Suo mea sol -
mi maan Tal visodan rau han so pi-
muk sen, sil lä Poh jois-Ruot sin
jouk ko jen ei us kot tu kes tä vän
mah dol lis ta puna-ar mei jan
hyökkäys tä, jos Suo mi mur tuu.
”On ker rot tu Ruot sin ul ko mi nis -
te rin Chris ti an Günthe rin tu hah -
ta neen tus kas tunees ti: Eivät kö
suo ma lai set ta jua, että he leikit te -
le vät Ruotsin turvallisuudella”,
Airio kertoo.
Vaik ka kont ra fak ti ses ti his to ri aa
kat soen eli jos si tel len tyy liin ”jos
oli si teh ty niin tai näin”, lie nee
kui ten kin fak ta, että il man Sak -
san mo ninais ta apua ja tu kea,
emme oli si kes tä neet Neu vos to -
lii ton ryn nis tys tä ke säl lä 1944.
Tämän tun nus ta mi nen ei tee

meis tä Hit le rin Sak san aa te vel jiä,
vaan ker too roo lis tam me
aseveljinä ja ratkaisevan avun
saajina!

KARI NUMMILA

KUVASTO NYKYAJAN
ASETEKNIIKASTA

Dougher ty, Mar tin J.: Nyky ajan
te hok kaim mat aseet. Miner va
2014. 224 si vua. Run saas ti ku vi -
tet tu.

Miner va jat kaa roh keas ti asei ta
esit te le vi en kir jo jen jul kaisemis -
ta.  Nyky ajan te hok kaim mis sa
aseis sa on te ki jä hau kan nut lii an
suu ren pa lan. Kun kir ja kä sit te lee 
kaik ki mah dol li set ase jär jes tel -
mät, voi se si säl tää vain tär keim -
piä esi merk ke jä eri ase tyy peis tä.
Sen si jaan se ei toi mi ha ku te ok se -
na. Mut ta jos ha lu aa ih me tel lä,
mitä kaik kea mah dol lis ta tek -
niik kaa ih mi nen kek sii la ji to ve -
reiden sa listimiseksi, siihen
tarpeeseen kirja on onnen
omiaan. 
Teks tit ovat so pi van ly hyi tä,
mut ta kään nös työ tä ei pää se ke -
hu maan. Toki alan ter mis tö on
vai kea kään tää. Mut ta täs sä ta -
pauk ses sa ei näy tä aut ta neen se -
kään, että kään tä jän avio mies
tai taa olla kor kea-ar voi nen up -

see ri, joka lie nee antanut asian -
tun ti ja-apua. Selai lu kir ja.  Pal jon
ko mei ta ku via.

JUKKA KNUUTI

YHDEN POMMIKONEEN
HENKILÖHISTORIA

Kovan on nen pom mi ko ne JK-275. 
Docen do

Kir ja on yh den Jun kers Ju-88-
pom mi ko neen his to ria, hiu kan
kuin keh dos ta hau taan tai oi ke -
as taan vie lä sen kin jälkeen.
Jun kers Ju-88 oli te hok kain pom -
mi ko ne, joi ta Suo men il ma voi -
mil le oli toi sen maa il man so dan
ai ka na. Aiko jen an ka ruu des ta
ker too se, että 24 han ki tus ta ko -
nees ta kah dek san sel vi si hengissä 
rauhaan saakka.
JU-254:n koh ta lok si ei koi tu nut
vi hol li nen vaan oh jaa jan vir he,
mikä ei ol lut ta va ton ta 
sota-aikana.
Koneen his to ri an te kee ai nut laa -
tui sek si vas ta sen jään tei den pe -
las ta mi nen jär ven poh ja liejus ta.
Hiuk sia nos tat ta via ku vauk sia
so ta len nois ta on vuo si en mit taan 
ol lut tar jol la run saas ti. Mut ta jär -
ven poh ja liet tee seen upon nei den 
250-500 ki lon pom mi en et si mi -
nen ja nos ta mi nen on ai nut laa -
tui suu des saan jännittävä tarina.



Koneen jään tei den pe las tus toi -
met ta pah tui vat Joen suus sa, joka
on Itä-Suo men so ti las lää nin
aluet ta. Lää nin ko men ta ja sat tui
tuol loin ole maan JP27:n pe rin -
neyh dis tyk sen sil loi nen pu heen -
joh ta ja, ken raa li ma ju ri Juk ka
Pen na nen. Kir joit ta ja kiit tää
hän tä roh kaisus ta, joka joh ti kir -
jan te ke mi seen täs tä hie nos ta,
pitäisikö sanoa il mai luar ke olo gi -
ses ta projektista.
JK-254:n pal ve lut jat ku vat vie lä
sen kuo le man jäl keen. Koneen
ro mu me tal lis ta teh tiin rin ta -
merk ke jä, joi den myyn ti tuotot
ovat men neet so ta ve te raa nien
hy väk si. Vahin ko vain, että
merk ki on epä on nis tu nut. Se voi -
si esit tää mitä ta han sa kak si -
moot to ris ta len to konet ta. vaik ka
Jun kers Ju-88 on har vi nai sen
”persoonallisen” näköinen, upea
lentokone.

JUKKA KNUUTI

ARVOKAS TIETOPAKETTI
RIITELEVISTÄ KENRAALEISTA

Laak so nen, Las se: Eri pu raa ja
ar vo val taa; Man ner hei min ja
ken raa li en hen ki lösuh teet ja joh -
ta mi nen.  Docen do 2014, 495
sivua.

Las se Laak so nen on täy den tä nyt
kym me nen vuot ta sit ten il mes -
tynyt tä kir jaan sa sa dal la si vul la.
Pää asi as sa täy den nys kos kee
vuo den 1944 ke sän ta pah tu mia,
jot ka ovat ol leet run saas ti kes -
kus te lun koh tee na, kun nois ta
ajoista on kulunut tasan 70
vuotta.
Täy tyy myön tää, että hiu kan tun -
tuu kuin il ta päi vä leh teä lu ki si,
kun seu raa Laak so sen se los tus ta
ken raa lei den rii dois ta. Mut ta ne
ovat mer ki tyk sel li siä ja se lit tä vät
ta pah tu mia. Ei joh ta mi nen voi
toi mia sil loin kun nol la kun ken -
raa li kut suu kol le gaan sa rys sää -
kin  pa hem mak si vi hol li sek si.

Niin hyvä so ti las kuin Tal ve la oli,
niin oli hän myös ih mise nä vai -
kea, mikä tu lee eri tyi ses ti esiin
hä nen ja Blickin vä lis sä eri mie -
lisyyk sis sä.
Laa ti kai sen nis kaan kaa tuu run -
saas ti syn tiä lai min lyön neis tä,
jois ta mak set tiin ke sä kuun 1944
Kan nak sen lä pi mur ros sa korkea
hinta.
Man ner hei min joh ta mis ta pa oli
eri koi nen ja vaa ti si tar kem man
tut ki muk sen, min kä mo net
muut kin tut ki jat ovat to den neet.
Man ner hei min tapa esi mer kik si
Tal ve lan ta pauk ses sa pi tää yh -
teyt tä ohi vi ral li sen ko men to ket -
jun ei voi johtaa mihinkään
hyvään.
Kun luin 10 vuot ta sit ten Laak so -
sen kir jan en sim mäi sen lai tok -
sen, tein pa han vir heen hyp-
pää mäl lä yli joh dan non, sil lä
niis sä ei ole mi tään kiin toisaa.
Mut ta Laak so sen kir jas sa on.
Hän käy läpi läh de ai neis ton ja
ana lysoi sii nä yh teydes sä mm.
kaik ki läh tei nään käyt tä män sä
kenraaleista kirjoitetut kirjat. 
Joh dan to on kir jan hel mi, ku ten
on myös lop pu lu ku: Myy tit mur -
tu vat – so ti lasyli joh don ris ti rii dat 
ja johtaminen.
Kir ja on to del li nen must kai kil le
so tiem me his to rias ta kiin nos tu -
neil le.

JUK KA KNUU TI

SUUR-SUOMESTA ASENTEELLA
JA ILMAN

Sari Näre – Jen ni Kir ves (toim.) 
Luvat tu maa – Suur-Suo men
unel ma ja unoh dus. John ny Kni -
ga, 407 s.

Suur-Suo mi nä kyy kii hot ta van
uu den pol ven his to rian tut ki joi ta
sii nä mää rin, että tie teel li nen
neut raa lius häi pyy vä lil lä taka-
alal le. Kir jaa ei lie ne kui ten kaan
tar koi tet tu pam fle tik si.  Koke -
mat to man lu ki jan kä sis sä teos on
hie man haas ta va, kos ka kir joit ta -
ji en mie li pi tei den op ponoin ti
edel lyt tää laa jah koa tie to poh jaa. 
Ihan kaik kea ei pidä nie lais ta pu -
rek si mat ta. 
Näkö kul man voi si aset taa myös
niin, että 1940-lu vun sak sa lais -
suun taus oli sa man lais ta val ta vir -
taa kuin EU nyt. Epäi li jät
sy sät tiin sil loin kin mar ginaa liin. 
Jär käh tä mät tö mim mät his to -
rian kä si tyk set omaa vat lu ki jat
ovat her kim piä pro vosoi tu maan
ja ar vaan, että tämä kir ja nos taa
mo ni en ve ren painet ta. Kir joit ta -
ji en nä kö kul mia kan nat taa kui -
ten kin poh tia il man pri mi tii vi-
reak tiota.
Ten dens si kir joi tus ten ylä puo lel -
le nou see Vil le Kivi mä en ta sa pai -
noi nen suo ri tus. Taso on yhtä
va kuut ta vaa kuin hä nen kir jas -
saan Mur tu neet mie let, joka mie -
les tä ni tur haan ai he ut ti när käs-
tys tä. Jen ni Kir veen sel vi tys nais -
ten Suur-Suo mes ta avaa kiin nos -
ta via läh tei tä. 
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 Yhtä kir joit ta jaa tun tuu kiu kut -
ta van se, että suo ma lai sia
SS-mie hiä ei ole on nis tut tu kyt -
ke mään sotarikoksiin.

SEP PO SIMO LA

MITEN SUOJELUSKUNTIEN
OMAISUUS TURVATTIIN
SYKSYLLÄ 1944

Selén, Kari, Suo je lus kun tien ra -
hat - Suo je lus kun ta omai suu den
mut kik kaat jär jes te lyt 1944–
1958.  Docen do, Jyväs ky lä 2014.
253 sivua, kuvitettu.

Suo je lus kun ta jär jes tön an si oi tu -
nut tut ki ja FT Kari Selén on
aiem mis sa tut ki muk sis saan sekä
useas sa esi tel mäs sään kä si tel lyt
suo je lus kun ta jär jes tön omai suu -
den jär jes te ly jä syk syl lä 1944.
Suo je lus kun ta jär jes tön — ku ten
lu kuisi en mui den kin jär jes tö jen
— tu le vaa lak kau tus ta aa vis tel -
tiin vä li rauhan neu vot te lu jen jäl -
keen ja mo nis sa suo je lus-
kun nis sa ryh dyt tiin val mis te lui -
hin. Omai suu den tur vaa mi nen
siirtämällä se “hyvään ja
hyväksyttävään käyttöön” oli
yksi keskeinen toimenpide.
Kari Selénin uu sim mas sa tut ki -
muk ses sa, Suo je lus kun tien ra hat
- Suo je lus kun ta omai suu den
mut kik kaat jär jes te lyt 1944–
1958, on seik ka pe räi ses ti sel vi -
tet ty tätä pro ses sia, joka kes ti ko -
ko nais ta 14 vuot ta. Sodan jäl-
kei nen po liit ti nen il mas to, ää ri -
va sem mis ton vaa ti muk set ja val -
von ta ko mis si on epä luu lo han ka- 
loit ti vat jär jes te ly jä. Eri mieli -
syyt tä syn tyi jopa sii tä kin,
milloin suojeluskuntajärjestö
juridisesti katsottiin lak kaute-
tuksi.
Jos joku epäi lee ai heen ole van
kui vah koa ka me raa li- tai hal lin -
to his to ri aa, hän ereh tyy. Selénin
kir ja ku vaa kil pa juok sua mää rä -
päiviä vas taan, pai koin hy vin kin

luo vaa ajat te lua han ka las sa ti lan -
tees sa sekä hen ki lösuh tei den
ver kos to jen hyödyntämistä. 
Kari Selénin kir ja on mie len kiin -
tois ta ja hyö dyl lis tä luet ta vaa kai -
kil le, jot ka ovat kiin nos tu nei ta
so dan jäl kei sis tä ta pah tu mis ta tai
suo je lus kun tien historiasta.

MAR KUS ANA JA

POSEERAUKSIA, RUUMIITA
KARJALAROMANTIIKKAA

Olli Klee mo la – Aake Kin nu nen 
– Vir pi Kivio ja: Tun te mat -
tomien so ti lai den al bu mi. Read -
me.fi 2014. 256 s.

Tun te mat to mi en so ti lai den al bu -
mi on lä pi leik kaus sii tä, mitä
suo ma lai set rin ta ma mie het va lo -
ku va si vat rin ta ma olois sa. Valo -
ku vaa mi nen il man lu paa oli
kiel let ty. Täs tä huo li mat ta va lo -
ku vaa mis ta har ras tet tiin. Kame -
rat oli vat pie nen ty neet, valo-
kuvaa mi nen muu ten kin hel pot -
tu nut, mut ta kui ten kin se oli sen
ver ran vai ke aa ja ai kaa vie vää,
että suo ria ti lan ne ku via ei juu ri -
kaan voi tu ot taa. Kos ka sota kes ti 
vuo si kau sia, se ar ki päi väis tyi, sa -
moin ku vaa mis ten koh teet tun -
tui vat ar ki päi väi sem mil tä, vaik-
ka nykykatsojaa saatavat jotkut
kuvat makaaberiudessaan kau-
his tut taa kin.  
Val ta osa ku vis ta oli pelk kiä po -
see rauk sia, ku ten ny ky ään kin.

Tämän li säk si ku vaus koh tei na
oli vat vi hol li sel ta saa tu so tasaa lis. 
Kar ja la ro man tiik ka on esil lä
myös mo nis sa ku vis sa. Kar ja la
näh tiin ai to na al ku suo ma lai suu -
den säi lynee nä keh to na. Arko ja -
kaan ai hei ta ei väl tel ty. Voi daan
pu hua jopa vi hol lis ruu mii den
hä päisys tä joi den kin ku vi en
osal ta, tämä on osal taan näh tä vä
so dan raa is ta va na vai ku tuk se na
ih mis luon teel le, mut ta myös ute -
li ai suu te na. Sota kui ten kin, vaik -
ka se kes ti vuo si kau sia, ei ol lut
py sy vä olo ti la ja eri koi suuk sia
piti ku va ta. Osa jopa sai ku via
myy mäl lä so ta kuu kausipalk kaa
täy den tä viä li sä an si oi ta. Nyky -
ään kin on net to muus paik ko ja
ku va taan mel ko ah ke ras ti. Omia
kaa tu nei ta ku vat tiin hyvin
harvoin.
Yleen sä ot ta en sota oli sen ver ran 
poik kea va ajan jak so ih mi sen elä -
mäs sä, että se ha lut tiin tal len taa
myös va lo ku viin, vaik ka ku vaa -
mi nen so ta toi mi alu eel la yleen sä
oli kin kiel let tyä. Ase ve li Sak san
jou kois sa so ti lai ta päin vas toin
ke ho tet tiin ku vaa maan myös so -
ta ta pah tu mia.
Tämän teok sen arvo on sii nä,
että val ta osa ku vis ta on en nen
jul kaisemat to mia. Kiel tä mät tä
muu ta mat ruu mis ku vat ovat saa -
neet ai kaan, että kir ja on huo mi -
oi tu myös il ta päi vä leh dis tös sä.

PASI PUL JU



28 4/2014

PAROLE

SOTAA SARJAKUVIEN  JA
PILAKUVIEN AVULLA

Vil le Hän ni nen & Jus si Kar ja -
lai nen: Sar ja tul ta! Sota-ajan suo -
ma lai set pi la piir rok set ja
sar ja ku vat. Jala va 2014. 206 s.

Pro pa gan da on osa so dan käyn -
tiä. Sar ja ku vi en ja pi la ku vi en ot -
ta mi nen so ta tar koi tuk siin on
yksi esi merk ki täs tä. Maam me
kir jal li suu den ja ku va tai teen
kirk kaim pia täh tiä oli val jas tet tu
so ta pro pa gan dan te koon aina
Mika Wal ta ria myö ten. TK-piir -
tä jät huo leh ti vat pää o sin täs tä
so ta ku vaa mi sen puo les ta, mut ta
osa piir tä jis tä pal ve li myös ta val -
li si na so ti lai na rin ta ma teh tä vis -
sä. Osa rä vä kim mis tä pi la ku vis ta
il mes tyi kin pie ni nä pai nok si na
le vin neis sä rin ta ma leh dis sä. Val -
ta o sin piir rok set oli vat jopa hy -
vän tah toi sia, mut ta mu ka na oli
myös ajan hen gen mu kai ses ti
neu vos to- ja juu ta lais vas tais ta ai -
nes ta. Pila ku viin löy det tiin ai hei -
ta ta va ra pu las ta ja so ti laal li sis ta
ins ti tuu ti ois ta, uni vor mu jen
puo leen sa ve tä vyy des tä jne. Eli
huu mo ria löy det tiin va ka vam -
mis ta kin asi ois ta. Mie len kiin -
tois ta, että po liit ti ses ti raa em pi
ai neis to oli tek ni ses ti vaa ti mat to -
mam paa. Aloit te le vat tai tei li jat
Tove Jansson ja Kari Suo ma lai -

nen    kun nos tau tui vat       
myös so ta vuosi na.  Suo men ja
Saksan välien rikkouduttua, jo
1930-lu vul la natsisympatioita
kritisoinut Jansson teki pilaa
myös Hitlerin komennosta.
Lähes unoh det tua suo ma lais ta
sar ja ku vaa käy tet tiin myös pro -
pa gan da vä linee nä. Perin teis ten
huu mo risar ja ku vi en mm. Rymy- 
Eetun rin nal le nou si sota- ja jopa
sci fi-ai hei sia ver taus ku val li sia
seik kai lusar ja ku via. Piir ros tyy -
leis sä oli sel viä vai kut tei ta ame -
rik ka lai sis ta sar ja ku vis ta. 
Kuval li nen pro pa gan da toi min ta
oli luon nol li ses ti vilk kain ta jat -
kosodan vuo si na. Tal vi- ja Lapin
so dat oli vat kes tol taan niin ly -
hyt ai kai sia, et tei nii den ai kai nen
tuo tan to jäi mel ko vä häi sek si.
Poliit ti sen suun nan kään ty es sä,
myös ai hei siin tuli nat si vas tai -
suut ta, mut ta kui ten kin mel ko
vä hän. Ilmei ses ti so ta väsy mys al -
koi pai naa jo pi la piir tä jiä kin.
Tuos sa vai hees sa ai heek si tuli pe -
rin tei sen vi hol lis ku van si jas ta so -
dan lop pu mi nen.
Har mi, että täl lai nen se lai lu- ja
kat se lu kir ja on si dot tu hau raan-
oloi siin pah vi kan siin.

PASI PULJU

VALOHEITINLOTTAPATTERI
AINOAT ASEISTETUT NAISET
SUOMEN SOTAHISTORIASSA

Urho Myl lyniemi: Vain va li oi ta
jou kos sam me on. Lot tien 14.
Valon hei tin pat te ri Hel sin gin il -
ma tor jun nas sa 1944. Ilma tor -
jun tasää tiö 2014. 112 sivua.

Lot tien va lon hei tin pat te ri jäi
var sin ly hyt ikäi sek si. Se pe rus -
tet tiin elo kuun 1944 alus sa, mut -
ta rau han tul tua lo pe tet tiin jo
run sas kuu si viikkoa myö hem-
min.
Pat te ri oli kui ten kin his to rial li -
nen. Se oli ai noa puo lus tus voi -
mien yk sik kö, mis sä nai set
osal lis tui vat tais te lu teh tä viin. Tai 
oli si vat osal lis tu neet, jos Hel sin -
kiin oli si tuo na ai ka na teh ty il -
ma hyök käyk siä. Niin ei kui ten-
kaan käy nyt ja lotat eivät
joutuneet tositoimiin.
Yksik kö oli ai nut laa tui nen myös
sii nä mie les sä, että  nai set va rus -
tet tiin asein. Aseet kat sot tiin tar -
peel li sek si mm. de sant tien
va ral ta.  Toi saal ta jae tut aseet oli -
vat su rul lisen kuu lui sia ita lia lai -
sia Ter ni-ki vää rei tä. Kir jas ta ei
käy ilmi, am puivat ko lo tat noil la
tor ra koil la, sil lä ope tusoh jel man
mu kaan näyt ti sil tä, että  am -
munnat suoritettiin pie nois ki-
vää ril lä.
Aivan pie ni han ke ei ol lut, sil lä
mu ka na oli puo len tois ta sa taa
lot taa ja pää osa va lo hei tin ten
joh ta jis ta kin oli nai sia.  Yksi kön
ai nut laa tui suu den vuok si ai hees -
ta oli si sii tä voi nut laa tia laa jem -
man kin ku vauk sen. Kir ja si säl tää 
var sin run saas ti va lo ku via. Sii nä
mie les sä se an taa ai na kin mu ka -
na ol leil le hy vät mah dol li suu det
mukana olleille näyttää, mitä
mummi teki sodassa.

JUK KA KNUU TI
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SS-VAPAAEHTOISTEN KOVA

KOHTALO SODASSA JA

SODAN JÄLKEEN

Vil le Kaar na ka ri: Haka ris tin lei -
maa ma. Tam mi 2014. 408 si vua.

Tuot te lias so ta kir jai li ja ker too
suo ma laa i sen  SS-mie hen ta ri -
nan Sak san itä rin ta mal la ja
myös ko ti maas sa Sak sas ta
paluun jälkeen.
Suo ma lai ses ta SS-pa tal joonas -
ta on kir joi tet tu pal jon sekä
fik tiota että fak taa pal jon
(Laut ta mus: Vie raan ky pä rän
alla, Joki pii: Pant ti pa tal joo -
na),  mut ta sak sa lai seen
Viking-di visi oo naan si joi te -
tus ta tal visodan ve te raa neis ta
vä hem män. Kaar na ka ri ker -

too näis tä ”di visi oo nan mie his -
tä”.
Kaar na ka ri on teh nyt hy vin ko ti -
läk syn sä. Fik ti on ta pah tu mat on
si joi tet tu so pi vas ti to del li suu -
teen, ku ten vaik ka pa  ”pa tal joo -
nan poi ki en”, suo ma lai sen

SS-pa tal joo nan valatilaisuuteen
Gross-Bornissa.
Suo ma lais ten  ko vas ta koh ta los ta 
Sak san itä rin ta mal le ker to vat
tap piolu vut.  1400 suo ma lai ses ta
kaa tui 254 ja haavoittui yli 700.
Vaik ka SS-va paa eh tois hank keen
ta ka na oli Suo men hal li tus, jos -
kin kier to tei tä, suh tau dut tiin en -
ti siin SS-mie hiin  so dan jäl keen
hy vin nur ja mie li ses ti. Kir jan
pää hen ki lö jou tuu pu nai sen Val -
pon vai no amak si ja on jopa Lei -
non Neu vos to liit toon luo vu tet-
tu jen lis tal la, mikä tietysti kuuluu 
tarinan fiktiopuoleen.
Kaar na ka ri on kir joit ta nut hie -
man eri lai sen so ta ro maa nin.

JUKKA KNUUTI 

Rauni Sankalalle                          

jääkäriteokseni liitteistä

Rouva Rauni Sankala on pahoittanut 15 vuotta
sitten ilmestyneen jääkärikirjani (Suomen vai
Saksan puolesta? Otava 2000) liitteestä mielensä
ja haluaisi sanoa, että sontaa koko kirjani, mutta
ei oikein kehtaa, sillä hän on suurena poikkeuk-
sena Parolen tilaajien joukossa ensinnäkin ereh-
tynyt lukemaan kirjani ja toiseksi pari vuotta
sitten jopa kehumaan Simon kirjassa 1986 ollutta
artikkeliani jääkäriliikkeestä. Yleensä minua on
vain haukuttu.
Käytän tutkimuksissani mahdollisimman paljon
alkuperäisiä arkistolähteitä ja luotettavaa
tutkimuskirjallisuutta. Kuten lähdeluettelosta
näkyy, Sankalan mainitsemat tiedot jääkäri-
merkkiä ilman jääneistä perustuvat Suomen
jääkärien elämäkerrastoon (Vaasa 1975). Se on
Jääkäriliiton kustantama teos, joka ilmestyi
Sotatieteen Laitoksen julkaisuna XIV. 
Ko. teoksen toimituskuntaan kuului tukku
vuorineuvoksia, korkea-arvoisia jääkäreitä ja
puolustusvoimien väkeä sekä heidän apunaan
muutamia historianopiskelijoita. Siksi luotin
teokseen, koska siinähän piti olla totuus. Sankala
olisikin voinut suunnata haukuistaan ainakin osan
mainitsemaani suuntaan. 
Saksassa menehtyneitä käsittelevän liitteen
lähteenä olen käyttänyt myös luotettavana
pidettyä teosta: Matti Lauerman teosta Jääkärien
tie (1984), joka ilmoittaa valitettavasti kuitenkin
menehtyneiden määrän aivan liian pieneksi. 

Kun kirjani on lähes 900-sivuinen, sellaiseen 
mahtuu aina puutteita ja jopa virheitäkin,
mistä olen pahoillani.  Tällainen lienee
tuttua jokaisella tutkijalle ja paljon
kirjoittavalle. Jos haluaa sen sijaan pysytellä
vain kirjojen virheettömyyttä ja oikeaa
linjaa valvojien ja haukkujien joukossa,
silloin kirjoja on parasta olla kirjoittamatta.
Saa keskittyä vain olennaiseen. 
      Kun mainittu kirjani ilmestyi vuonna
2000, Helsingin Sanomiin sen arvostellut
Lauri Haataja, Sotilasaikakauslehdessä sitä
riepotellut Sampo Ahto ja Parolessa siitä
madonlukunsa esittänyt Asko Kilpinen
väittivät kukin virheellisesti vuorollaan, että 
minä olisin muka esittänyt, että jääkärit olisi 
pitänyt tuomita itsenäisessä Suomessa
maanpetoksesta. Niinhän minä en ole
tehnyt, vaan todennut, ettei ketään
tuomittu (ks. 132). Ja se on aivan eri asia.
Tästä ja muusta aiheettomasta leimaa-
misesta aiheutui työlleni paljon haittaa. 

Matti Lackman
FT, pro fes so ri   
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Saksan sotavoimat Suomessa 1940-1945
Poliit ti nen ti lin pää tös

Mar ras kuun 5. päi vä 1944
— ta san 70 vuot ta sit ten

— oli an kea päi vä Lapin kaa -
mok ses sa tais te le vil le ase vel -
vol li sil le ja van hem mil le ikä-
pol vil le, joi ta to sin ol tiin jo
ko tiut ta mas sa. Sak sa lai set oli -
vat juu ri ir tau tu neet Vuot son
hy vin va rus tel lus ta Schutz wall 
-ase mas taan ja län nes sä he oli -
vat jät tä neet taak seen 29.10.
pe rus teel li ses ti hä vit tä män sä
Muo ni on kir kon ky län. Lapin
so dan vii mei set suu rem mat
tais te lut oli käy ty, mut ta ta -
kaa- ajoon oli edel leen ryh dyt -
tä vä ja sota jat kui kin vie lä
mel kein puo li vuot ta.

Sak sa lai nen ase ve li oli ar mo ton
ja Lapin hä vi tys ja mii noi tus oli
sen mu kais ta. Kum pi kaan osa -
puo li ei ha lun nut oi keas ti tais tel -
la, mut ta oli pak ko. Aluk si
sak sa lai set ai koi vat pi tää Lapin
Pet sa mon nik ke lin ta kia, mut ta
va rus te lu mi nis te ri Albert Speer
sai jo lo ka kuun al ku päivi nä Hit -
le rin va kuut tuneek si sii tä, että
nik ke liä riit täi si so dan lop pu -
ajak si il man Pet sa mon kai vos ta -
kin. Sak sa lai set aloit ti vat ve täy ty- 
mi sen koh ti Kari gas niemeä ja
Kil pis jär veä, mis tä ne siir tyisi vät
Nor jan puo lel le. Tuho tei den
var sil la ja kau em pana kin ole vis -
sa ky lis sä oli mel kein täy del li nen; 
sak sa lai set us koi vat ve nä läis ten
seu raa van pe räs sä ja mie hit tä vän 
Suo men eikä heil le haluttu jättää
asumiskelpoista maa ta,      in fra -
struk tuu ria. Suomalaiset ovat
nähneet hävityksissä myös kos -
toele men tin. 

Suo ma lais ten tais te lu tah to pa -
ra ni ai na kin vä hän sen jäl keen,
kun val von ta ko mis si on pu heen -
joh ta ja Zda nov oli il moit ta nut
16.10. Man ner hei mil le, että jos
tah ti ei pa ra ne, Neu vos to liit to

ryh tyy tar vit ta viin toi men pi tei -
siin. Zda no vin uh ka vaa ti mus
otet tiin to sis saan ja vies ti vä li tet -
tiin jopa pa tal joo nan ko men ta ja -
tasol le asti. Vaa ti mus si nän sä oli
skit so freeni nen, kun sa maan ai -
kaan venäläisten määräyksestä
oli kotiutettava armeijaa rau han- 
ajan vahvuuteen.
Se oli toi vo ton ta so taa ka ruis sa
olo suh teis sa ja sitä so taa käy tiin
sak sa lais ten eh doil la. Julis ta ma -
ton sota päät tyi sii hen, kun vii -
mei nen sak sa lais so ti las siir tyi
27.4.1945 Kil pis jär vel lä Nor jan
puo lel le. Tämä sota jät ti ikä vän
muis ton huo li mat ta mon ta vuot -
ta kes tä nees tä ajoit tain hy vin kin
lä hei ses tä ase vel jeydes tä. Tasee-
seen pitää tehdä pitkä, pitkä
miinusmerkintä.

Lapin sodasta                      
pitkä miinus taseeseen

Ase vel jeys tai pa rem min kin so -
ti laal li nen yh teis työ oli al ka nut
syys kesän au rin gos sa 1940, kun
sak sa lai set kul je tus lai vat oli vat
läh te neet Itä me ren sa ta mis ta
koh ti Vaa saa ja saa vut ta neet sen

syys kuun 21. päi vä nä. Tek nil li -
nen kaut ta kul kusopi mus oli sol -
mit tu syys kuun 12. päi vä nä, val -
tiol li nen, po liit ti nen so pi mus
teh tiin jouk ko jen maa han tu lon
jäl keise nä päi vä nä. Vaa saan saa -
pu neet alp pi jää kä rit jat koi vat
juna- ja au to kul je tuk sin mat -
kaan sa Rovanie men kaut ta vie lä
poh joi sem mak si, Nor jan Kirk -
koniemeen. Sii tä al koi vat tou ko -
kuu hun 1941 saak ka kes tä vät
sak sa lais ten so ti lai den lo ma kul -
je tuk set Suo men alu een kaut ta
Poh jois-Nor jaan ja ta kai sin Poh -
jan lah den sa ta miin. Kaut ta ku lun 
sal li mi sen vas ta pai nok si suo ma -
lai set sai vat Sak sas ta ki peäs ti kai -
paa mi aan asei ta ja muu ta so ta -
ma te ri aa lia.  Heti tal visodan rau -
han jäl keen Neu vos to liit to oli
aloit ta nut po liit ti sen pai nos tuk -
sen Suo mea koh taan pää mää rä -
nään maan saat ta mi nen neu vos -
to ko men toon. Kun aseet yleen sä
al ka vat pu hua vas ta sen jäl keen,
kun po liit ti nen rat kai su ei on nis -
tu, nyt kävi päin vas toin. Se, mitä
Neu vos to liit to ei ol lut saa vut ta -
nut ar mei jan sa avul la, sii tä jat -
koi vat po lii ti kot eli Sta lin, Molo -
tov ja muu neu vos to joh to. Seu -

Suo meen tul leet sak sa lai set mer kit si vät tur vaa Neu vos to liit toa
vas taan. Plus saa ta see seen. SA-kuva.
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muu neu vos to joh to. Seu ra si tuk -
ku pai nos tus toi men pi tei tä al ka -
en vai keuk sis ta jo uu den
ra ja lin jan mää rit tä mi ses sä Enson 
koh dal la. Sodan voit ta neen osa -
puo len tul kin ta oli oi keam pi ja
niin Enson taa ja ma jäi ra jan tuol -
le puo len. Kesä kuus sa al koi pai -
nos tus Pet sa mon nik ke lin
koh dal la; Venä jää kiin nos ti itse
alue eikä niin kään nik ke li. Mos -
ko van lä het ti läs Paa si ki vi sai
vuo dat taa Molo to vin yhä röyh -
keäm mik si käy vi en vaa ti mus ten
alla vie lä mon ta hi ki pisaraa.  Hei -
nä kuus sa ve nä läi set vaa ti vat rau -
ta tieyh teyt tä Han gon
vuok ra-alu eel leen ja sai vat sen,
elo kuus sa oli vuo ros sa so ti las -
jouk ko jen lii kut te lu Suo men ra -
jan lä hei syy des sä. Suo mi eli
het kiä kui lun par taal la; ne het ket
hui pen tui vat mar ras kuun 12.
päi vä nä Ber liinis sä, kun Molo tov 
pyy si Hit le ril tä lu paa saa da hoi -
taa so pi muk sen mu kai nen Suo -
men-ky sy mys lop puun. Hit ler ei
tä hän suos tu nut, kos ka Sak sa
tar vit si Suo mes ta nik ke liä ja
puu ta va raa. Hit ler näki myös jo
tuos sa vai hees sa Suo men yh tei -
ses sä rin ta mas sa hyök kää- mäs sä 
itään päin. 
Monet his to rian tut ki jat, sen ajan
dip lo maa tit ja muut asi aa tun te -
vat ovat to den neet, että Sak sa pe -
las ti tuol loin Suo men. Sak sa lai sia 
so ti lai ta täyn nä ole vat ju nat kul -
ki vat Rovanie men ja Poh jan lah -
den sa ta mi en vä lil lä yhä ti he ne-
vään tah tiin ja Sta linin kin oli
tun nus tet ta va to si asiat. Tasee-
seen monta merkintää plus puo-
lel le!

Saksa pelasti Suomen 
Monta plussaa taseeseen

Sak san hyö kät tyä ke sä kuun 22.
päi vä nä 1941 Neu vos to lii ton
kimp puun al koi myl ler rys, jos ta
Suo mi ei mi ten kään oli si voi nut
jää dä si vuun, Paa si ki ven sa no jen

mu kai ses ti maan tie teel le kun
emme mah da mi tään. Jos Suo mi
oli si ju lis tau tu nut puo lu eet to -
mak si, oli si tän ne to den nä köi -
ses ti hyö kän nyt so ti lai ta idäs tä ja
ete läs tä ja ehkä vie lä Pet sa mon -
kin kaut ta.
Tal visodan ja vä li rauhan ajan ko -
ke mus ten seu rauk se na Suo mi
va lit si Sak san ja maan vä hä lu kui -
nen ar mei ja hyök kä si itään ja
saa vut ti ta voit teen sa eli van hat
ra jan sa.  Laa to kan koil lis puo lel la
ja Itä-Kar ja las sa maa ta val loi tet -
tiin vä hän enem män kin, siel lä
etu lin ja jäh met tyi hel pom min
puo lus tet ta vis sa ole vil le ve sis tö -
lin joil le. Sak sa lai set huo leh ti vat
Suo men poh jois rin ta mas ta ja va -
paut ti vat näin maan omia jouk -
ko ja ete läi sem pien ja Suo men
kan nal ta tär keäm pi en rin ta -
manosi en puo lus ta mi seen. Lisää
mer kin tö jä pluspuolelle!
Suo mi sai Sak sas ta koko jat -
kosodan ajan vil jaa ja asei ta ja vä -
hän mui ta kin tar ve ka lu ja.
Näi den toi mi tus ten vas ta pai nok -
si sak sa lai set ha lu si vat Suo mel ta
lä hei sem pää so ti laal lis ta yh teis -
työ tä; pon nis tuk sia Sak san so -
dan pää mää ri en hy väk si ku ten
osal lis tu mis ta Lenin gra din saar -

toon ja Mur mans kin ra dan kat -
kaisua. Suo mi kiel täy tyi kun-
nias ta, mut ta pre si dent ti Ryti
jou tui ke sä kuus sa 1944 an ta -
maan omis sa ni mis sään si -
toumuk sen olla te ke mät tä rau-
haa ve nä läis ten kans sa il man
Saksan suos tu mus ta.  Ehdol lises- 
ta vilja- ja aseavusta sekä miinus- 
että plusmerkintöjä!
Kun suo ma lai set ei vät “ym mär -
tä neet” hy väk syä hel mi kuus sa
1944 Neu vos to lii ton tar jo amia
rau haneh to ja — jot ka oli si vat ol -
leet to del li suu des sa vas ta en nak -
koeh to ja ja lo pul li set eh dot
pal jon ran kem mat — päät ti Sta -
lin ta koa mou ka ril la jär keä suo -
ma lais ten pää hän. Ensi al kuun se 
mer kit si kol me na hel mi kuun
yönä sa to ja pom mi ko nei ta len tä -
mäs sä koh ti Hel sin kiä, joka piti
pom mit taa maan ta sal le. Sak sas -
ta saa dut “Irja” -tut kat osoit tau -
tui vat te hok kaik si ja il ma tor-
jun ta tyk ki en tuli voi tiin kes kit tää 
pom mi ko nei den eteen sel lai sek si 
tu liseinämäk si, jon ka vain har va
ve nä läis ko ne on nis tui lä päi se-
mään. Voi sanoa, että il ma tor-
jun ta mie het saksalaisine apu vä-
li nei neen pelastivat Helsingin.
Selkeä merkintä pluspuolelle!

Saksalaisesta
ilmatorjunta-aseesta iso
plussa taseeseen

Mou ka roin ti jat kui ke sä kuun 9.
päi vä nä Val keasaa res sa, mis sä
tu han si en tyk ki en ja len to ko nei -
den tuli al koi peh mit tää suo ma -
lais ten puo lus tus lin jaa. Se mur-
tui no peas ti ja ve täy ty mi nen
kohti Vii pu ria ja vie lä kin län -
nem mäk si oli edes sä. Tali-Ihan -
ta lan ken til lä käy tiin pian
Poh jois mai den suu rin ty kis tö -
tais te lu, jos sa Suo men kin ty kit
pu hui vat täy del lä tu li voi mal laan. 
Puo lus tau tu mis ta täy den si vät
sak sa lais ten Stu ka-pom mit ta ji en 
kuo le maa hal vek su vat syök syt

Sak sa lai nen ka lus to, il ma tor -
jun ta ty kit ja tut kat, pe las ti vat
Hel sin gin hel mi kuus sa 1944.
Lisää plus saa!
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tor jun ta-aseet aut toi vat mer kit -
tä väs ti tor jut ta es sa ve nä läis pans -
sa rei den lä pi mur to yri tyk siä.
Vii mei sen tul pan muo dos ti vat
kui ten kin uh rau tu vas ti tais te le -
vat suo ma lais so ti laat. Tasee seen
joka ta pauk ses sa li sää plus mer -
kin tö jä! 

Sodan lopputase jäi                    
plussan puolelle

Eipä Sak san so ta voi mien Suo -
mes sa olon mer ki tys tä voi tie -
tenkään oi keas ti min kään lai sen
ta seen muo toon pu kea. Lapin
sota oli kur jaa kin kur jem pi sota
ja ni men omaan sak sa lai set te ki -
vät sii tä sel lai sen. Kun nyt ele -
tään tuon so dan ta sa vuosipäiviä,

pi tää muis taa vä li rauhan ajas ta
elo-syys kuus ta 1940 läh tenyt tä
po liit tis ta ja so ti laal lis ta ke hi tys tä 
koko run saan nel jän vuo den
ajal ta. Lapin sota ai he ut ti vie lä yli 

1300 san ka ri kuole maa ja
tu han sia haa voit tu nei ta ja tuho
ja hä vi tys oli mo nin pai koin täy -
del li nen. Kun ar vi oi ko ko -
naisuut ta, pi tää ot taa huo mi oon
myös edel lä ker ro tut plus mer -
kin nät — vaik ka ne ei vät yh des sä 
Lapin so dan kans sa koko to tuut -
ta muo dos ta kaan — ja mie les tä ni 
ti lin- pää tös osoit taa sil loin voit -
toa Suo mel le. Itse näi syys säi lyi,
jos kin hin ta oli kova. 
ESKO VUORISJÄRVI

Lapin hä vit tä mi nen mer kit si pit kää mii nus ta ta see seen. Rovaniemi pa laa. SA-kuva.

Taset ta kal lis ti vat ko vas ti Sak san hy väk si nämä käyt tööm me siel tä
saa dut te hok kaat so ta ko neet:  Strurm ge schütz III – ryn näk kö ty kit
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Kysy mys ja ker to mus Man -
ner hei min muis tel mi en

syn nys tä ja nii den kir joit ta mi -
ses ta kuu lu vat jat kosodan jäl -
keis ten vuo si en osin ris ti-
rii tai siin, osin myyt te jä luo -
viin ker to muk siin.

Muis tel mi en syn nys tä ja to teu -
tuk ses ta on jul kais tu muu ta mia
an siok kai ta tut kiel mia. Niis tä
pe rus ta va on pro fes so ri Ohto
Man ni sen vuon na 1992 ja 1996
laa ti ma tut kiel ma muis tel mi en
kir joit ta jis ta ja työn edis ty mi ses -
tä vuosien 1947 ja 1950 välillä.

Omasi hyvän ilmaisutaidon 
Man ner hei mil la oli san gen var -
ma tyy li ta ju ja kyky an taa teks til -
leen ne vi vah teet, jot ka te ki vät
esi mer kik si hä nen so dan ai kai -
sis ta päi vä käs kyis tään niin vai -
kut ta via, ai ka naan suo ras taan
jä risyt tä viä. Samoin hä nen oma -
kä ti set kir jeen sä so das ta ja
Aasian-rat sas tuk sel ta ker to vat
tai dos ta luon te vas ti luo da ker to -
muk sia ja muis tet ta val la ta val la
ku va ta elä mää ja ih mi siä. Hän oli 
jo 1920- ja 1930-lu vuil la har joi -
tel lut an ta mal la eräil le tu tuil leen
ker to muk sia met säs tyk sis tään
Nor jas sa ja Intias sa ja sa ne le mal -
la muu ta mia har joi tel ma-luon -
toi sia teks te jä va paus so dan pää-
ma jas ta ja vuo sis ta 1920-lu vun
alus sa. Näis sä ei tyy lin pai no pis -
te ol lut teks tin is ke vyy des sä, ne
oli vat hie man har joi tus luon toi -
sia ei vät kä ol leet oi kein val miit
jul kais ta vik si. Vain pari näistä
teksteistä julkaistiin, mutta ne
olivat tekijän arkistossa ja an toi-
vat pohjaa 1947, kun muis tel-
mien kirjoittaminen alkoi.

Hoi dot ja huo len pi to
vah vis ti vat
Jät tä es sään pre si den tin teh tä vät
ke vääl lä 1946 Man ner heim oli
to del la sai ras ja pit ki en so ta -
vuosi en lop puun ku lut ta ma,
mut ta ke säs tä 1946 vuo teen 1947 
jat ku nut hoi to Ruot sis sa, Sveit -
sis sä ja rau hoit ta va oles ke lu krei -
vi tär Gert rud d’Arco-Val leyn
vie raa na Rans kan Rivieral la vah -
vis ti vat hän tä. Krei vi tär oli tun -
ne tun ruot sa lai sen mah tisuvun
Wal len ber gin vel jes ten Mar cuk -
sen ja Jaco bin si sar, jon ka toi nen
avio mies oli sveit si läi nen krei vi. 
Krei vi tär oli Man ner hei min ys -
tä vä ke säs tä 1946 Mars kin kuo le -
maan asti, ja krei vit tä ren suu ri
va ral li suus ta ka si Man ner hei -
mil le pit käk si ai kaa hy vät oles ke -

luolosuh teet sekä Rivieral la että
eri sanatorioissa Sveitsissä. 

Huomattavia kuluja –
päätös muistelmista
Vuo sia Man ner hei min muis tel -
mi en jul kaise mi sen jäl keen tuli
teos ten kus tan ta jil le yl lät tä en
hie man jyrk kä tie dus te lu, kuin ka 
kus tan ta jat tu le vat hy vit tä mään
krei vit tä ren huo mat ta vat teok -
sen kir joit ta mi seen liit ty vät me -
not ja kir joit ta ja- ja toi mit ta ja-
kun nan yl lä pi tä mi ses tä joh tu -
neet ku lut Sveit sis sä. Kysy mys
siir tyi mel ko no peas ti kus tan ta -
jil ta val ti on kor keim pi en pii ri en
har kin taan ja lie nee sel vi tet ty  
asial li ses ti suu ren Suo mi-ys tä -
vän Mar cus Wal len ber gin väli-
 

Man ner hei min muis tel mi en syn ty mi nen

Man ner heim 1940.



34 4/2014

PAROLE

tyk sel lä.
Miten Man ner heim tuli teh neek -
si pää tök sen muis tel mien sa kir -
joit ta mi ses ta? Vas taus lie nee,
että hä nel lä oli mel ko sel vä pää -
tös jo tal visodan lo put tua, jol loin
muu ta mat hä nen ul ko mail la asu -
neet su ku laisen sa sitä ky se li vät.
Man ner heim pu hui asi as ta
muun muas sa tri Erik Horn bor -
gin kans sa ja asi as ta nä kyy mai -
nin to ja kir jeen vaih dos sa Hjal-
mar Procopén ja ministeri G. A.
Gripenbergin kanssa.

Nuo re na
kus tan ta ja na
mu ka na 
Joh ta va mo tii vi
ja ta voi te oli
an taa sel vä
kuva Suo men
po liit ti sis ta ja
his to rial li sis ta
vai heis ta Man -
ner hei min elin -
ai ka na ja –
aluk si oli aja tus
– vah vis taa
Suo men tal -
visodas sa saa -
maa hie noa
kan sain vä lis tä
mai net ta.
Tämä oli ta voi -
te myös sit ten,
kun ke vääl lä
1947 työ hön
ryh dyt tiin
Sveit sis sä; ti -
lan ne oli kui -
ten kin sekä
si säl lön että
mah dol li suuk-
sien kannalta
aika ta val la 
muut-  tu nut.
Aivan nuo re na
kus tan ta ja na –
to sin vii den ar -
mei jas sa pal -
vel lun
so ta vuo den jäl -

keen – olin mu ka na vuo si na
1948–1951 Man ner hei min muis -
tel mi en to teut ta- mi ses sa ja koin
san gen hen ki lö koh tai ses ti tuon
ajan vai ke at hen ki set jän nit teet
voi man sa tun nos sa ole vi en va -
sem mis to- lais ten ja venäläisten
ja man ner hei mi läi sen
näkemysten välillä.
Lop puun asti oli hie man epä sel -
vää koe tet taisiin ko teok sen jul -
kaisemi nen es tää tai pyr ki si kö
joku vi ral li nen taho teks tiä sen -
su roi maan. Kus tan nus liik keen
si säl lä asi aa kä si tel tiin val tiosalai -
suu den kal taise na. Kui ten kin jo

1950 sai isä ni
pre si dent ti
Paa si ki ven
epä vi ral li sen
suul li sen va -
kuu tuk sen sii -
tä, että mi tään
es tei tä kir jan
il mes ty mi sel le
ei ole. Paa si ki -
vi oli tuol loin

lu ke nut vain pari kap pa let ta kä si -
kir joi tuk ses ta ja hä nen kan tan sa
oli san gen sel vä, päin vas toin
kuin vuon na 1948, jol loin Man -
ner heim lä het ti Paa si ki vel le en -
sim mäi sen osan al ku lau seen ja
sai pre si den til tä san gen epä -
röivän jopa kiel tei sen vastauk -
sen.

Marski käytti sotilastietä
Tun nel mat oli vat siis epä va kaat,
ja oli mo nia te ki jöi tä, jot ka vai -
kut ti vat kiel tei ses ti suu reen kir -
joi tus työ hön. Alku aan Man ner-
heim lie nee aja tel lut tri Erik
Horn bor gin kir jan haa mu kir -
joit ta jak si, joka oli si luul ta vas ti
ol lut yri tyk sel le on nek si. Horn -
borg oli hyvä tyy liniek ka ja oli
ky sei sen ai ka kau den ta pah tu mi -
en par hai ta tun ti joi ta. Man ner -
hei mil la ei ol lut va raa pal ka ta
Horn bor gia, sil lä hän ei tuos sa
vaiheessa vielä ajatellut kus tan-t
ajaa ja siltä taholta saatavaa
tukea.
Lop pu tu los oli, ku ten nyt ylei ses -
ti tie de tään, että Mars ki käyt ti so -
ti las tietä; ko men si en ti set up see-
rin sa ja alaisen sa ken raa li Erik
Hein rich sin ja evers ti Aladár
Paa so sen Sveit siin, jos sa ke vät -
kesäl lä 1947 muis tel mi en si säl tö

Kir joit ta jan isä kävi Sveit sis sä 2.–6.4.1950
Val-Mon tin sa na to rios sa Man ner hei mia ta paa -
mas sa, ja suul li nen en nak kosopi mus syn tyi Mars -
kin, krei vi tär d’Arcon, evers ti Paa so sen ja
kus tan ta jan yh tei ses sä ko kouk ses sa. Kuvas sa Val
Fleu rin ja Glio nin vä lil lä si jait se va sa na to rio vuon -
na 2012. – Kuva Vesa Määt tä.

Pre si dent ti Paa si ki vi an toi v.
1950 kir joit ta jan isäl le (Heik ki
Reen pääl le) epä vi ral li sen suul li -
sen va kuu tuk sen sii tä, että mi -
tään es tei tä kir jan il mes ty mi-
sel le ei ole. 
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sai en sim mäi sen ja kon sa lu kui -
hin ja myös avus ta ji en luet te lo
teh tiin eri lu ku jen ai kaan saa mi -
sek si. En ryh dy luet te le maan eri
lu ku jen ai ka tau lu ja ja mo nia lu -
ke mat to mia muu tok sia luon -
nok sis sa. Mie len kiin toisin ta on
pyr kiä sel vit tä mään eri kir joit ta -
ji en ja asian tun ti joi den työn
osuut ta lo pul li seen tekstin
sisältöön, tyyliin ja tavoitteisiin.

Projektin käynnissä pitänyt
moottori

Kesäl lä 1947 tuli neu vot te lu jen
jäl keen Sveit siin rou va Sar git
Avel lan, joka oli jo pit kän ai kaa
ol lut vuo ri neu vos Erik Ser -
lachiuk sen sih tee ri Män täs sä.
Rou va Avel lan oli kie li tai toi nen
ja erit täin pä te vä pi ka kir joit ta ja
ja ko ne kir joit ta ja ja tuli ole maan
koko suu ren kir ja pro jek tin käyn -
nis sä pi tä vä moot to ri. Hän oli
myös kriit ti nen ja ar vos te lu ky -
kyi nen toi mit ta ja, joka pe las ti
mon ta teks tiä, joi ta suo men kie li -
nen evers ti Paa so nen kir joit ti
toi sel la äi din kie lel lään ruot sik si
tai ne mo net teks tit, jot ka oli
ensin ruotsinnettava ennen kuin
Mannerheim niitä arvioi tai
käytti hyväkseen.

Kesäl lä 1947 ja seu raa vaan vuo -
teen asti Man ner heim sa ne li rou -
va Avel lanil le muis tel mi en pe -
rus teks tit en sim mäi sen suun ni -
tel man mu kaan. Tämä suu ri dik -
taat ti ai neis to oli si säl löl li ses ti ja
tyy lil li ses ti tär keä osa muis tel -
mia. Aineis to täy tyi kui ten kin
toi mit taa ja osit tain kir joit taa uu -
del leen mo ni en fak to jen ja yk si -
tyis koh tien puut tues sa sa ne lun
het kel lä. Tämä dik taat ti ai neis to
on ka don nut, luul ta vas ti sen hä -
vit ti rou va Avel lan Mar sal kan
käs kys tä. Vahin ko oli suu ri, sil lä
tuos sa ai neis tos sa oli suu ri osa
Man ner hei min omaa teks tiä ja
sa non taa, jota myö hem pi toi mi -
tus työ on muut ta nut. Tätä ai -
neis toa ovat et si neet al le kir joit ta -
neen li säk si mm. kir jas ton hoi ta -

ja, maisteri Emerik Olsoni ja
arkistonhoitaja, maisteri Matti
Liinamaa ilman että tuloksia olisi 
syntynyt. 

Itse tietoi nen ja
päät tä väi nen toi mit ta ja

Ensim mäi siä Sveit siin kut sut tu ja
asian tun ti joi ta oli kir jas ton hoi -
ta ja, mais te ri Eme rik Olso ni (s.
1887), har vi nai sen mo ni puo li -
ses ti si vis ty nyt hu manis ti, kie li -
tai toi nen ja tot tu nut kir jo jen
suo men ta ja ja toi mit ta ja. Hänen
an ta man sa ku vaus kä si kir joi tuk -
sen sen het ki ses tä ti las ta oli san -
gen ma sen ta va, ja hän sai kin heti
teh tä väk seen muo toil la va paus -
so taa kä sit te le vää lu kua. Myöh
em min hän toimitti myös Aasian 
ratsastusta koskevan luvun
tekstiin. 
Olso ni oli mel koi sen it se tie toi -
nen ja päät tä väi nen toi mit ta ja,
joka kat soi par hai ten osaa van sa
muo toil la teks te jä Man ner hei -
min hen ges sä. Tämän ta kia hän
jou tui kin mel ko no peas ti Mars -
kin mel ko epä asial li sen ja hie -
man il ke än ar vos te lun koh teek si, 
kun Olso nin toi mit ta mia teks te jä 
tut kit tiin. Myö hem min Man ner -
heim pe rui ar vos te lun sa, koska
hän oli sen esittäessään sangen
sairas ja väsynyt.
Olso nin teks ti erot tuu al ku pe räi -
ses sä ruot sin kie li ses sä lai tok ses sa 
yh te näi se nä ja tyy lil tään vah va -
na. Olso ni, joka oli Ota van van ha 
ys tä vä ja isä ni, jopa mi nun kin,
hyvä ys tä vä, oli 1950- ja 1960-lu -
vuil la huo lis saan ja tyy ty mä tön
muis tel mi en suo men kie li seen
asuun sel laise na kuin se vuon na
1951 jul kais tiin. Hänen kri tii kis -
sään on pe rää, sil lä Man ner hei -
min kuo le man jäl keen eri
lai tos ten ruot sin- ja suo men kie -
li sen toi mi tuk set jou tui vat eril -
leen il man sel vää yh teis tä näke-
mys tä teok sen tyy lis tä ja osit tain
si säl lös tä.

Tohtori Bartha tai
AAetcetera

Evers ti Paa so nen – joka men nei -
syy ten sä ai he ut ta mi en tur hi en
pel ko jen ta kia ei voi nut tul la
Tuk hol maa lä hem mäk si Hel sin -
kiä – oli vuo si na 1950 ja 1951
enem män tai vä hem män ko ko -
naan vas tuus sa lo pul li sen teks tin
ai kaan saa mi ses ta. Hän oli pä te vä
kie li mies (tun ne tun kie len tut ki -
jan poi ka), mut ta hä nel lä ei luon -
nol li ses ti kaan ol lut hy vän
kus tannus toi mit ta jan ko ke mus -
ta ja ru tii nia. Tämän ta kia oli vai -

Krei vi tär Gert rud d’Arco-Val ley 
oli tun ne tun ruot sa lai sen mah -
tisuvun Wal len ber gin vel jes ten 
Mar cuk sen ja Jaco bin si sar,
jon ka toi nen avio mies oli sveit -
si läi nen krei vi. Rau hoit ta va
oleskelu krei vit tä ren vie raa na
Rans kan Rivieral la vah vis ti
Man ner hei mia.
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kea ta tie tää, mikä ver sio tai kor -
jat tu ver sio kul loin kin oli suo -
men ta ji en tai Suo mes sa
toi mi vi en kus tan ta ji en kä sis sä.
Teh dyt työt me ni vät usein uu sik -
si ja osal taan ai he ut ti vat teok sen
1. osan suo men kie len ko vaa kri -
tiik kiä. Toi ses sa osassa v. 1952 oli 
jo tilanne parempi.
Moninais ten haa mu kir joit ta ji en
ja evers ti Paa so sen – hän tä ni mi -
tet tiin toh to ri Bart hak si tai toi si -
naan AAet ce te ra -ni mel lä, kos ka
hän oli saa nut isän sä kie li tie teel -
li sen oi kun ja äi tin sä un ka ri lai sen 
su ku pe rin nön seu rauk se na kuu si 
etu ni meä: Aladár, Ante ro, Zol -
tan, Bela, Guy la, Arpad – aja tus -
ten ris ti ve dos sa syntyi 1947 ja
1948 käsikirjoituksen en sim mäi-
nen versio.

Sopimus allekirjoitettiin

Täs sä vai hees sa  al koi  kai kil le
asi an osai sil le tul la sel väk si yri -
tyk sen ama töö ri mäi syys ja kus -
tan ta jaa alet tiin et siä. Krei vi tär
d’Arco pai nos ti oi keuk si en kes -
kit tä mis tä Ruot siin, mut ta Mars -
ki muis ti kuin ka isä ni Heik ki
Reen pää oli jo 1930-lu vul la avus -
ta nut hän tä eräi den ar tik ke li en
ai kaan saa mi ses sa ja sa mal la pu -
hu nut omaelämäkerran mer ki -
tyk ses tä maan itsetunnon vah-
vis ta ja na.
Alus ta va va ro vai nen tie dus te lu
tuli lop pu vuo des ta 1948 mi nis te -
ri G. A. Gri pen ber gin kaut ta, ja
seu raa va na vuon na al koi vah vis -
tua suun ni tel ma, että muis tel mat 
julkaistaisiin v. 1950.
Isä ni kävi Sveit sis sä 2.–6.4.1950
Val-Mon tin sa na to rios sa Man -
ner hei mia ta paa mas sa, ja suul li -
nen en nak kosopi mus syn tyi
Mars kin, krei vi tär d’Arcon,
evers ti Paa so sen ja kus tan ta jan
yh tei ses sä ko kouk ses sa. Viral li -
nen ja lo pul li nen so pi mus al le -
kir joi tet tiin. Sen jäl keen ei

Mars ki puuttunut kirjansa jul -
kaise mi sen probleemeihin.

Toimitustyön suuret
haasteet

Vaik ka kus tan ta jat – Ota va suo -
men kie li sen, Hol ger Schildts
För lag Hel sin gis sä ja P. A. Nor -
stedt Tuk hol mas sa, ruot sin kie li -
sen teok sen – ryh tyi vät heti val-
mis te lui hin, jäi vät Hel sin gin ja
Sveit sin yh teydet vai keik si hi taan 
pos tin ku lun ja usein aika epä sel -
vi en toi mi tusoh jei den ja ai van
ta val lis ten kir joi tus vaikeuk si en
ta kia. Todel li nen työn san ka ri oli
rou va Sar git Avel lan, joka vain
yh den van han kir joi tus ko neen
voi mal la joutui toimittamaan ja
oikolukemaan satoja kä si kir joi -
tus lius ko ja.
Mars ki oli vuo den 1950 al ku puo -
lel la san gen hy väs sä kun nos sa ja
niin pä hän päät ti vie lä ker ran
tar kis taa jo ker ran puh taak si kir -
joi te tun kä si kir joi tuk sen. Tar kis -
tus ta pah tui etu pääs sä evers ti
Paa so sen kans sa yh teis toi min -
nas sa, ja heti alus ta läh tien al koi
jo val mii seen kä si kir joi tuk seen
tul la kor jauk sia. Mars kin oh jeet
jäi vät usein vain viit tauk sik si,
jot ka sit ten evers ti Paa so nen ja
rou va Avel lan par haan sa mu -
kaan to teut ti vat, tai har kit tu aan
asi aa ei vät to teut ta neet. Täten
syn tyi uu sia ver si oi ta kä si kir joi -
tuk ses ta, jot ka ai he ut ti vat sa -
noin ku vaa mat to mia vai keuk sia
hel sin ki läi sil le toi mi tuk sil le.
Ota vas sa ta pah tu nut suo men -
nos työ ja Hol ger Schildtil lä ta -
pah tu nut   ruot sin kie li sen  alku- 
pe räis kä si kir joi tuk sen oi ko lu ku
ja ruot sin kie len tar kis tus saat toi -
vat viik ko kau sia tui jot taa Sveit -
sis sä jo am moin hy lät tyä teks ti-
ver siota. Hol ger Schildtin kus -
tan nus liik keen toi mi tus joh ta ja,
en ti nen jää kä ri, mais te ri ja
majuri Thure Svedlin oli
harvinaisen hyvä oikolukija ja
tyylitaituri, hän pelasti muut toi -

mit ta jat  mo nis ta   teks tiin  jää-  
neis tä erehdyksistä ja ruot sin kie -
len virheistä. 
Suo men kie li sen ver si on lo pul li -
nen kään tä mi nen ja toi mit ta mi -
nen an net tiin aluk si tun ne tul le
suo men kie len eks per til le, tri
Lau ri Haku li sel le. Työn edis ty es -
sä suo men ta jik si mai nit tiin myös 
Mat ti Sadeniemi, Eino Nivan ka
ja Mai ja lii sa Aute ri nen.

Tekstin kokonaisvaikutelma 
laimeni

Tam mi kuus sa 1951 sit ten to teu -
tui koh ta lo van han Mars kin tai -
pa leel la ja omai set, kus tan ta jat ja
ylei sö sai vat la koni sen tie don,
että muis tel mi en en sim mäi nen
osa tu lee il mes ty mään vuo den
lop puun men nes sä. Tuos sa vai -
hees sa oli Mars kin it sen sä te ke -
mä tar kis tus työ ol lut jo kuu-
kau si en ajan kes key tyk sis sä ja
evers ti Paa so nen tais te li en sim -
mäi sen osan lopun ja toisen osan
käsikirjoitusten kimpussa. 
Usei ta asian tun ti joi ta osal lis tui
toi mi tus työ hön Suo mes sa ja eri -
koi ses ti mais te ri Eme rik Olso ni
va lit te li jo tuol loin, että Mars kin
oma tyy li ja sa non ta al koi vat ka -
do ta mo neen ker taan toi mi te tus -
ta teks tis tä. Juu ri vuon na 1950 ja
Mars kin kuo le man jäl keen vuon -
na 1951 to teute tut kor jauk set ja
tar kis tuk set lai men si vat teks tin
ko ko nais vai ku tel maa ja Mars kin
oman sa non nan ryt mi ja tyyli
kärsivät yhtäkkiä tekstiin tul-
leis ta tyylilajin muutoksista.
Muis tan hy vin kuin ka Mars kin
hau ta jais ten tuo man voi mak -
kaan tun ne hui pun ja oman ar -
von vah vis tu mi sen jäl keen
seu raa vat kuu kau det oli vat kus -
tan nus liik kees sä pai na jais mai sia, 
kun toi mi tuk set koet ti vat suun -
nis taa oi kein mo ni en kä si kir joi -
tus ver si oi den ja koko ajan si sään
tul vi vi en kor jauseh do tus ten vii -
da kos sa. Tuo ta toi mi tus kaa os ta
ja myö hem piä kor jat tu ja pai nok -
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sia var ten oli si vat al ku pe räi set pi -
ka kir joi tus muis tiin panot ol leet
rat kai se via – mut ta ne oli vat jo
kadonneet. 

Myönteinen vastaanotto

Lopul li nen ruot sin kie li nen ja
kään nök se nä il mes ty nyt suo -
men nos ovat eräil tä osin luon -
teel taan ja tyy lil tään aika kau ka-
na toi sis taan. Nämä puu tok set
ha vait tiin jou lu na 1951 il mes ty -
neen l. osan ar vos te luis sa, ja vaik -
ka jou kos sa oli muu ta mia
yli kriit ti siä teks te jä, oli teok sen
vas taan ot to luon nol li ses ti myön -
tei nen ja kun ni oit ta va. 
Teok sen kau pal li nen me nes tys
ylit ti kaik ki sii hen men nes sä
maas sam me koe tut en nä tyk set.
1. osa pai net tiin yh teen sä 60 000

kap pa leen suu ri ko koise na erit -
täin kal lii na lai tok se na ja vuon na
1952 tullut 2. osa samoin.

Poliittinen opetus- ja
mielipidekirja

Heti ensi lu ke mal ta ja eri koi ses ti
myö hem pi en vuo si en tut ki mus -
ten yh teydes sä il me ni muis tel mi -
en po liit ti nen ja mie lialaa
muok kaa va si säl lys. Nyt lu kies -
sam me teos ta il me nee se kir jal li -
suut ta seu ran neel le lu ki jal le
sel väs ti ai kan sa vah vim pa na po -
liit tise na, sa noi sin isän maal lise -
na, pu heen vuo ro na noi na sodan
jälkeen vielä levottomina ja epä -
sta bii lei na vuosina.
Man ner hei min tar koi tus oli an -
taa Suo men kan sal le po liit ti nen
ope tus- ja mie li pi de kir ja ja sii nä

hän on nis tui. Hän ei on nis tu nut
ker to maan omas ta hen ki lö koh -
tai ses ta elä mäs tään ja ta voit teis -
taan ja aja tuk sis taan ko ko naisen
elämän kestäneen palveluksen
aikana.

HEIKKI A. REENPÄÄ

Emerik Olsonin vaikea työ

Kuten edel lä ole vas ta pro fes so ri Heik ki A.
Reen pään kir joi tuk ses ta il me nee, Man ner -
heim piti alus ta al ka en sel vä nä, että hä nen –
ku ten mui den kin vai kut ta ji en – muis tel mat
kir joit tai si haa mu kir joit ta ja hä nen val von nas -
saan. Hän kut sui ke vääl lä ja ke säl lä 1948 tu ki -
koh taan sa Sveit siin (Mont reux) yh teis toi-
min ta mie hik seen evers ti Aladár Paa so sen ja
ken raa li Erik Hein rich sin.

Myö hem min Man ner heim päät ti hank kia avuk si
hen ki lön, joka yh den mu kais tai si eri kir joit ta ji en
teks tiä ko ko naisuu des saan. Paa so sen ja mi nis te ri
G.A. Gri pen ber gin suo si- tuk ses ta muis tel mi en
teks tiä lu ke maan ja kor jaa maan pyy det tiin fi lo so -
fi an mais te ri, kir jas ton hoi ta ja Eme rik Olso ni. Hän
oli kir joit ta nut mm. teok set ”Man ner heim-suku”
ja ”Suo men it senäi syys tais te lun bib liog ra fia”.
Lisäk si hän oli suo men ta nut ”Mat kan Aasi an hal -
ki”. Olso ni suos tui tu le maan kol mek si kuu kau dek -
si ”lu ke maan ja kor jai le maan kä si kir joi tus ta”. Hän
löy si sii hen men nes sä teh dys tä työs tä pal jon huo -
maut ta mis ta, niin asial li ses ti ja tyy lil li ses ti kuin
kie lel li ses ti kin.

Olso ni ehti muo ka ta uu del leen kun nol la vain va -
paus so taa kä si tel leen jak son. Sii tä hän sai Man -
ner hei mil ta murs kaa van ar vos te lun, to sin
ker to man sa mu kaan juu ri sel lai sis ta koh dis ta,
jois sa hän oli or jal li sim min seu ran nut Hein rich -
sin kä si kir joi tus ta, joka kui ten kin oli aiem min
luet tu Man ner hei mil le ää neen – tä män ol les sa
hei kos sa kun nos sa.

Olso ni koki siis mel koi sen jär ky tyk sen, ja hä nen
muis tiin mer kin näs tään nä kyy, että hän kat soi
mar sal kas sa säi ly neen Venä jän ai kais ta men ta li -
teet tia. Huo li mat ta Man ner hei min pyyn nöis tä ja 
jopa an teek si pyyn nös tä Olso ni ei jää nyt Sveit siin 
lu paa maan sa pi tem mäk si ajak si. Hän otti kui ten -
kin teh tä väk seen ly hen tää Man ner hei min Aasi -
an-mat kan teok ses ta vas taa van lu vun
muis tel miin.

Matti Liinamaa   

Kir joit ta ja on fi lo so fi an mais te ri ja Hel sin gin Ylio -
pis ton kir jas ton eläk keel lä ole va osas ton joh ta ja.
Eme rik Olso ni oli Lii na maan eno.

Heik ki A. Reen pää
Kirjoittaja on professori ja
toimi 1968–1978 Otavan
toimitusjohtajana ja
1979–2000 yhtiön hallituksen 
päätoimisena
puheenjohtajana. 

Kir joi tuk set on jul kais tu
Cham pi on of
Liber ty-yh dis tyk sen
Man ner hei mianas sa 3/2007.
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Tun te mat to -
man so ti -

laan Lam mi on
esi ku va oli Yrjö
Paa vo Ilma ri
Kai la.

Paro le 3/14.ssa oli 
jut tu Tun te mat -
to man so ti laan
hen ki löi den esi -
ku vis ta. Jaak ko
Rin teen muu ten
hy väs sä ar tik ke -
lis sa to det tiin
van hat tu tut yh tä -
läi syy det: Rok ka
= Vil jam Pyl käs,
Kos ke la = Eina ri
Kok ko nen, Kari -
luoto = Pent ti Lai -
ne, mut ta
Lammiolle ei
tuntunut
löytyvän
esikuvaa.
Sota his to ri an pii -
reis sä on jo ajat sit -
ten to det tu, että Lam mi on
taus ta hah mo oli ma ju ri Yrjö
Paa vo Ilma ri Kai la, s 30.7.1912, 
k 21.1.2003. Kai la oli poi kase na 
suo je lus kun nan ora va komp -
panias sa, va rus mie he nä vuon-
na 1932 Ran nik ko laivas tos sa ja 
Vii pu rin ryk men tis sä, suo rit ti
RUK:n 22. kurs sin 1932. Kai la
suo rit ti up see ri tut kin non
Kadetti koulus sa kurs si 17:lla
vuo si na 1933—35. Sotien vä -
lise nä ai ka na Kai la pal ve li nuo -
re na up see ri na Poh jois-Savon
ryk men tis sä, PPP 2 – JP 2:ssa,
Kar ja lan kaar tin ryk men tis sä ja 
Kan nak sen so ti las pii rin esi -
kun nas sa. Tal visodas sa hän
pal ve li JR 5:ssa, jat kosodas sa
komp panian pääl lik kö nä JP
3:ssa Itä-Kar ja las sa sekä

komppanianpäällikkönä ja
pataljoonankomentajana JR
8:ssa   (’Tuntemattoman’  ryk-
ment ti).
YPI Kai la osal lis tui Espan jan
si säl lis so taan 1938—39. Hän
otti eron puo lus tus voi mis ta si -
ten, että vain hä nen lä hin esi -
mie hen sä sai tie tää asi as ta, ja
mat kus ti sa la teit se Espan jaan.
Kai la haa voit tui syys kuus sa
1938 rei teen, mut ta vam ma ei
ol lut va ka va. Espan jan so das sa
tais te li ta sa val ta lais ten (kom -
mu nis tien) puo lel la 225 suo -
ma lais ta, jois ta 67 kaa tui tai
me net ti muu ten hen ken sä.
Fran con jou kois sa (fa lan gis tit)
pal ve li 14 suo ma lais ta, jois ta 4
kaa tui. Kai la oli Espan jas sa
muu ka lais le gi oo nan ri veis sä.

Suo ma lai sis ta tun ne -
tuin Espan jan-so tu ri
lie nee rat su mes ta ri
Carl von Haart man. 
Hyvää li sä tie toa
Espan jan suo ma lai -
sis ta so tu reis ta saa
Jyr ki Juu se lan kir -
jas ta ’Suomalaiset
Espan jan si säl lis-
sodassa’, 2003.
Kai la oli SS-mie he nä
1941—42 ja tais te li
Wiking-di visi oonas -
sa Ukrai nas sa.
Täs sä vai hees sa en
voi olla sa no mat ta,
että niin hy viä kir jo ja 
kuin Väi nö Lin nan
Poh jan täh ti ja Tun -
te ma ton ovat, his to -
ri aa ne ei vät ole.
Poh jan tä hti an taa
ku van ikään kuin
1918 kom mu nis tien
val lan kaap paus oli si

Kos ke lan     poi ki en  
torp pa ri va pau tus.

Sehän oli Leni nin bol se vik ki en en -
sim mäi nen yri tys laa jen taa neu vos -
to val ta Venä jän ul ko puo lel le ja
se hän epä on nis tui. Tun te ma ton ta
so ti las ta taas sä vyt tää Lin nan val ko -
heh kui nen her ra vi ha, jon ka pa ras
esi merk ki on luut nant ti (ma ju ri)
Lam mios sa, jos ta Lin na an taa täy sin
vää rän to dis tuk sen.
YPI Kai la oli vel vol li suu den tun toi -
nen, roh kea ja pä te vä up see ri – yksi
niis tä, joi den an sios ta olem me
vapaassa maas sa. Kun nia san ka ril le.

ANTTI PEKOLA
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Espanjan sisällissodassa ja SS-miehenä
Tun te mat to man Lam mi on esi ku va

Suo ma lai sil le Lam mio hah mo oli Jus si Jurk ka. 
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TERVETULOA JÄÄKÄRISEMINAARIIN HAMPURIIN 

 

Jääkärien Lockstedter Lageriin saapumisen 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen pidetään torstaina 26. 

helmikuta 2015 Hampurissa Bundeswehrin ”sotakorkeakoulun” Führungsakademien auditoriossa 

sotahistoriallinen seminaari, jonka aiheena on Saksa 1.maailmansodassa ja Suomen jääkärit. Seminaarin 

järjestelyistä vastaavat Jääkärisäätiö sekä Führungsakademie. 

Seminaarin esitelmöitsijät ovat sotahistorian johtavia asiantuntijoita Suomesta ja Saksasta; professorit 

Martti Häikiö ja Kari Hokkanen sekä professori Berndt Wegner, tohtorit Agilolf Kesselring ja Michael Jonas 

sekä Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiaseuran puheenjohtaja Achim Jabusch. Seminaarissa puhetta 

johtavat eversti, tohtori Wolfgang Schmidt ja kenraalimajuri evp. Jukka Pennanen. 

Esitelmät käsittelevät Euroopan sotilaspoliittista tilannetta 1.maailmansodassa ja Suomen asemaa sekä 

tietysti jääkäriliikkeen toimintaa. Kaikki esitelmät pidetään isäntiä kunnioittaen saksaksi, mutta tekstitetään 

suomeksi.  

Esitelmätilaisuutta seuraa syventävä käsittely vastaanoton merkeissä paikallisella upseerikerholla. 

Seminaarin ja vastaanoton musiikista vastaa Kaartin soittokunta. 

Tilaisuus on maksuton ja avoin myös kaikille suomalaisille. 

Tilaisuuden aikataulu torstaina 26.2.2015 on seuraava: 

klo 13.00 – 17.30 seminaari (8 erillistä esitelmää keskusteluineen) 

klo 17.45 – 19.30 vastaanotto 

Koska tilaisuus järjestetään sotilasalueella (Führungsakademie der Bundeswehr, Clausewitz Kaserne, 

Manteuffelstrasse 20, 22587 Hampuri), vaaditaan osallistujilta henkilötiedot etukäteen (täydellinen nimi ja 

syntymäaika) sekä saavuttaessa portilla vastaava henkilöasiakirja. Järjestelyjen johdosta portille pyydetään 

tulemaan klo 12.30 mennessä. 

Ilmoittautuminen seminaariin henkilötietoineen mieluiten sähköpostilla (jukka.pennanen@mil.fi).  

Puhelimitse ilmoittautuminen jääkärikanslian aukioloaikana puh 09 1351009 tai gsm 050 3778845. 

JP27:n Perin neyh dis tyk sen mat ka Hohen lock stedtiin

Läh de Hohen lock stedtiin jää kä ri kou lutuk sen aloit ta mi sen 100-vuo tis juh liin 25. tai 26. hel mi kuu ta.
Paik ko ja on vie lä jäl jel lä.

Tar kem mat tie dot löy dät Paro les ta 3/2014. Ohjelma 27. hel mi kuu ta muut tuu il moi tuk ses sa ol lees -
ta.

Tie dus te lut: Vih din lii ken ne. Päi vi Pac kalén, pu he lin 09-444 774.
Säh kö pos ti pai vi.packa len@vih din lii ken ne.fi.
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 Jää kä ri kou lu tuk sen aloit ta mi sen 
100-vuo tis juh lat ovat vuo den
2015 pää ta pah tu ma. Saam me
käyt tööm me ensi  vuon na 80
tun tia jää kä ri haas tat te lu ja, jois ta
pää osaa ku kaan ei ole en nen
kuun nel lut. Siel tä voi moni löy -
tää iso isän sä tai muun su ku lai -
sen ää nen. Myös yh dis tyk sen
jä sen mää rä ke hit tyy suo tuisas ti.   
Vii mei ses sä jä sen ra por tis sa oli
uu sia jä seniä  25, pois tu nei ta lä -
hin nä kuo le man kaut ta kah dek -
san, eli tu los on po si tii vi nen. 
Näin ava si pe rin neyh dis tyk sen
pu heen joh ta ja Pert ti Laa ti kai -
nen suun nit te lu- ja vaa li ko kouk -
sen. joka täl lä ker taa pi det tiin
jää kä ri kans li an naa pu ris sa, so ta -
museos sa.
Jää kä ri en haas tat te lut on teh nyt
1970-lu vul la reh to ri Tau no
Kuu si mä ki. Yleis ra di on hal lus sa 

ol lut ma teri aa li on di gi ta lisoi tu.
Nyt teh dään jär jes te ly jä, jot ta ää -
nit teet saa daan en si si jai ses ti tut -
ki ja käyt töön. Mut ta myös muil le 
jää kä ri his to rias ta voi tul la mah -
dol li suus kuun nel la vaik ka pa
iso isän haas tat te lua, ker toi pu -
heen joh ta ja. 
Kokous sujui so puisas ti ja jou -
tuisas ti, mis tä voi pää tel lä jä -
senis tön ole van tyy ty väis tä. 
Ensi vuo si men nään en ti ses sä
joh dos sa. Ero vuoros sa ol lut pu -
heen joh ta ja Pert ti Laa ti kai nen
va lit tiin uu dek si kak si vuosi kau -
dek si kättentaputuksin.
Ero vuoros sa ol leet hal li tuk sen
jä senet Mark ku Aher to (Lap pi),
Mart ti Ehrnrooth (Vaa sa) ja
Ari-Ilma ri Iisak ka la (Päi jät-
Häme) va lit tiin yk si mie li ses ti 
jat koon, kos ka edes sä ole vat vaa -

ti vat teh tä vät edel lyt tä vät koke-
mus ta, pe rus tel tiin pää tök siä.
Vara pu heen joh ta ja  Kari J. Tal -
vi tie (Hel sin ki-Uusi maa) sekä
hal li tuk sen jä senet Paa vo Mik -
ko nen (Kymen laak so) ja Ari
Park ko la (Kan ta-Häme) ei vät
ol leet ero vuo ros sa.
Jou tuisas ti läpi vie dyn ko kouk -
sen päät teek si kuul tiin esi tel mä
sak sa lai sen su kel lus ve ne
UC-57:n  mat kas ta Suo meen
marras kuus sa 1917. Alus toi tul -
lees saan kah dek san jää kä riä sekä 
tais te lu vä li nei tä. Alus ei pa lan -
nut kos kaan Sak saan sil lä se tu -
hou tui  yrit tä es sään laskea mu-
kanaan tuomia merimiinoja.

Tiedossa aktiivinen
helmikuu

Vuo si ko kous ja Lock stedtin
juh la yh den vii kon ai ka na

Vuo den 2015 toi min ta al kaa
vuo si ko kouk sel la  Mik ke lis sä
lau an tai na 21. hel mi kuu ta 2015,
esit te li ensi vuo den toi min -
tasuun ni tel maa va ra pu heen joh -
ta ja Kari J. Tal vi tie . Kokouk sen  
jär jes te lyis tä vas taa vat Perin -
neyh dis tys ja sen Ete lä-Kar ja lan
osas to.
Saman ai kai ses ti ko kouk sen
kans sa Jal ka vä ki museos sa ava -
taan Lap peen ran nas sa ol lut jää -
kä ri his to ri aa kä sit te le vä näyttely.  
Toiminta on helmikuun lopulla
tiivistä. Jääkärien paluun kun-
niak si pidetään lyhyt seremonia
Hietaniemen Jääkäripaadella
keskiviikkona 25. hel mi kuu ta
2015. Samana päivänä siirrytään
ryhmittäin Hampuriin, missä

JÄRJESTÖTOIMINTA

Puheen joh ta ja Pert ti Laa ti kai nen kiin nit tää jal ka vä en an sioris tiä
sol ki neen Mar ja-Lii sa Crock for din rin ta pieleen. Kari J. Tal vi tie
odot taa vuo ro aan. A

Vuo den 2015 pää ta pah tu ma on Lock stedtin
jää kä ri kou lu tuk sen aloit ta mi sen 100-vuotisjuhla



sa ta vuo tis ta pah tu mat aloi te taan
se minaa ril la Sak san puo lus tus -
voi mien Füh rung sa ka de mi en ti -
lois sa tors tai na 26. hel mi kuu ta.
Pää osa suo ma lai sis ta ryh mis tä
ko koon tuu Hohen lock stedtiin
per jan tai na 27. hel mi kuu ta, jol -
loin tee ma na on pai kal lis ta his to -
ri aa esit te le vä ”Hohen lock-
stedtin päi vä”. 
Lauan tai na 28. hel mi kuu ta on
pe rin tei nen ”Fin nen tag”, joka on
si säl löl tään ta vanomais ta juh la-
vam pi. Ohjel maan osal lis tuu
myös Kaar tin soit to kun ta. Avaus
ta pah tuu aa mul la pai kal li ses sa
kir kos sa ja pää juh la on Ehren-
hei nin muis to ki vi en lä hel lä.
Jo pe rin teek si muo dos tu nut Jää -
kä riseminaa ri jär jes te tään Kau -
ha van Kor tes jär vel lä sun nun-
tai na 12. huh ti kuu ta 2015. 
Jo va kiin tu neen ta van mu kaan 
jär jes te tään koko jä sen kun nal le
tar koi tet tu ke sä ret ki suun ta na on 
täl lä ker taa län ti nen Uusi maa. 
Men nee nä ke sä nä ko keil tiin on -
nis tunees ti yk si päi väis tä ret keä.
Mut ta enem mis tö kan nat ti ta -

vanomais ta kak si päi väis tä ret keä
Ret ken tar kem mas ta si säl lös tä ja
ai ka tau lus ta (8.-9.8. tai 15.–16.8.) 
il moi te taan Paro les sa. Jär jes te ly-
vas tuus sa on Hel sin ki-Uusi maan 
osas to.
Jää kä ri liik keen 100-vuo tis juh li -
en viet tä mi nen sekä ko ti mas sa
että ul ko mail la.Pio nee riasela ji ja
sen si dos ryh mät val mis te le vat
hei nä kuus sa 2016 Smar den
(saks. Schmar den) ky lään Lat vi -
aan pys tyt tä vää muis to ki veä.
Tuol loin tu lee ku luneek si sata
vuot ta en sim mäi ses tä suo ma lais -
ten jää kä ri en ja eri tyi ses ti Jää kä -
ripa tal joo na 27:n pio nee ri-
komppa ni an käy mäs tä tais te lus -
ta. Perin neyh dis tys tu kee näi tä
val mis te lu ja. 
Ulko maan mat kaa edel lyt tää
myös  osal lis tu mi nen Jää kä risää -
ti ön ve to vas tuul la hei nä kuus sa
Ham mel bur gis sa jär jes tet tä vil le
Sak san jal ka vä ki päivil le. Täl lä kin 
ker ral la py ri tään saa maan mu -
kaan suo ma lais ten ak tii viup see -
ri en edus tus jää kä ri pe rin teis tä
vas taa vas ta jou kos ta. Mat kal le
osal lis tuu myös jouk ko suo ma-
lai sia re ser vi läi siä.
   Paro les sa tu lee ole maan juh la -
vuosi en ajan ta vanomais ta enem -
män jää kä ri his to ri aa. Vuo den
2014 vii mei nen nu me ro on
100-vuo ti juh lanume ro, joka jae -
taan kaik ki en kou lu jen his to ri an

ja yh teis kun nan opet ta jil le,
kan san edus ta jil le, ylim mäl le up -
see ri kun nal le sekä jää kä ri pe rin -
net tä kan ta vil le jouk ko-osas-
toil le. 
Perin neyh dis tyk sen tie do tus toi -
min ta on laa jen tu nut. Kotisivua
ke hi te tään edel leen laa jen ta mal la 
sekä jää kä ri his to ri an esit te lyä
että toi min taa ku vaa vaa tuo ret ta
ai neis toa. Koko naan uut ta on yh -
dis tyk sen fa ce book-si vut, joil la
ko kousaa mu na oli run saat 1400
tyk kää jää. Face book on tär keä jä -
sen han kin ta po ten ti aa li, sil lä pää -
osa tyk kää jis tä, joi ta on ol lut
par haim maan 4 500 päi väs sä, ei -
vät ole yh dis tyk sen jä seniä.
Samoin ke hi te tään ja pi de tään
yllä ak tii vi ses ti yllä Perin neyh dis -
tyk sen fa ce book-kes kus te lu-
pals taa. 
Perin neyh dis tyk sen oman toi -
min nan ra hoi tus poh jau tuu pää -
asias sa jä sen mak su tu loi hin.
Paro len kus tan nuk siin saa daan
tu kea Jää kä risää tiöl tä. Lisäk si
vuon na 2014 on saa tu poik keuk -
sel li ses ti tu kea sää ti öil tä, joka
hei jas tuu myös vuo den 2015 käy -
tet tä vis sä ole viin va roi hin. Toi -
min nan ta loudel li nen poh ja on
al ka va na vuon na poik keuk sel li -
nen, kos ka jää kä riyh tei sö on saa -
nut mer kit tä vää tu kea eri
läh teis tä.
JUKKA KNUUTI
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Jal ka vä en
an sioris ti
sol ki neen.

Mar jo Ker vi nen 90 vuot ta

Kun niajäsenem me Mar jo Ker vi sen 90-vuo tis päi vää
vie tet tiin syys kuus sa Jär ve län Tam men por tis sa.

Mar joa oli saa pu nut on nit te le maan sa ta päi nen
ystävien jouk ko. Toi nen kun niajäsenem me Hen rik
Nor dens wan teki eh do tuk sen päi vän san ka rin ni mit -
tä mi ses tä yh dis tyk sem me en sim mäi sek si jää kä rit tä -
rek si. Ehdo tus sai laa jan kan na tuk sen, sil lä ni mi tys
so pii hy vin pit kän uran jää kä ri aat teen puo les ta teh -
neel le Mar jol le. (P.-s)
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Juk ka Peu ral le Sak san                                      
an siori ta ri kun nan ri ta ri merk ki

Bun des ver dienst kreuz am
Ban de (Rit ter) Sak san liit to -
tasaval lan an siori ta ri kun nan 
ri ta ri merk ki nau has sa

Sak san suur lä he tys tös sä vie tet tiin 25. lo ka kuu ta 2014 suo ma -
lais-sak sa lai sen re ser vi läis toi min nan juh la het keä. Suur lä het ti -

läs Dorot hee Janetz ke-Wen zel  luo vut ti ma ju ri (res.) Juk ka
Peu ralle Sak san liit to tasaval lan an siori ta ri kun nan ri ta ri mer kin.
Tilai suu des sa oli läs nä Jää kä ri pa tal joo nan 27:n pe rin neyh dis tyk -
sen edus ta jia ken raa li ma ju ri Juk ka Pen na sen joh dol la, suo ma -
lais-sak sa lai sen re ser vi läis toi min nan ak ti vis te ja sekä Juk ka
Peu ran omai sia.

Juk ka Peu ra on ol lut luo mas sa mai den vä lis tä re ser vi läisyh teis -
toi min taa ja joh taa sitä edel leen. Vuo des ta 2003 al ka en on  suo -

ma lais-sak sa lai nen re ser vi läis jouk ko  ol lut mu ka na Hohen lock-
stedtis sa Fin nen ta gin juh lal li suuk sis sa.Vii me vuo si na re ser vi läis -
ryh mä on saa nut Hohen lock stedtin juh las sa puo li vi ral li sen ase -
man kun niaosas to na. 

Hel sin ki-Uusimaa

Osaston vuosikokous

Helsinki-Uusimaa –osaston vuosikokous pidetään 29.1.2015 Töölöntorinkatu 2B:n (ent.
Suojeluskuntatalo) klo 17.30 alkaen. Asialistalla sääntöjen määräämät asiat. Kokousesitelmän
pitää perinneyhdistyksen pj prikaatikenraali Pertti Laatikainen.

Osasto tarjoaa kahvit jonka vuoksi toivotaan etukäteisilmoittautumiset. Ilmoittautumiset:

Arno Hakkarainen,  arno.hakkarainen@gmail.com tai 050-383 5486 (iltaisin)

Tervetuloa esitelmätilaisuuteen

Joh to kun ta

Uusia jäseniä Helsinki-Uusimaan hallitukseen

Helsinki-Uusimaan osaston hallituksen kasvot uudistuivat syksyn suunnittelu- ja vaali-
kokouksessa, kun mukaan tuli kolme uutta henkilöä.

Uudet jäsenet ovat Annele Bystroff, Pekka Sillanpää ja Ville Vänskä. Puheenjohtajana jatkaa
Arno Hakkarainen, varapuheenjohtajana Pekka Rautalahti ja jäseninä  Edward Lundell, Helena
Miettinen sekä Eija Paananen.

Mars kin mal ja

Esi tel mä mal jas ta sekä mal jan ynnä Vorschmackin nau tin ta (omakustannushintaan). Mal jan
his to rias ta ker too Man ner heim ris tin ri ta ri en sää ti ön asia mies Pek ka Kou ri. Tilai suus jär jes te tään
19. maaliskuuta 2015 Katajanokan Kasinon Karimo-salissa kello 17.00. Ilmoittautumiset Helena
Miettiselle  helena.miettinen@amke.fi
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Osas to jen ja yh dis tyk sen joh -
to pi ti vät en nen var sinais ta

ko kous ta oan neu vot te lun sa,
jos sa    yh dis tyk sen         toi min ta-                 
suun ni tel manesit te lyn  li säk si
osas tot ker toi vat ensi vuo den
suun ni tel mis taan, joista seu-
raa vas sa esimerkkejä.

Juha ni Pas si ker toi Kes ki-Poh -
jan maan suun nit te le van ta van-
omai sen jää kä riseminaa rin li säk -
si val ta kun nal lis ta  suu ren vär -
väyk sen val ta kun nal lis ta 100-
vuo tis juh laa. Tekeil lä on myös
näy tel mä jää kä ri en mat kas ta
Ruot sin kaut ta Sak saan. Näy tel -
mä esi tet tään ensi syys kuus sa
Vaa sas sa. Vöy ril lä ja myös Ruot -
sis sa.
Arno Hak ka rai nen ker toi Hel -
sin ki-Uusi maan jär jes tä vän yh -
teis mat ko ja Hohen lock stedtiin
ensi hel mi kuus sa. Samoin yh dis -
tyk sen vas tuul la on elo kuus sa pi -
det tä vä ke sä ret ki. Se pi de tään
jäl leen kak si päi väise nä Län si-
Uudel la maal la. Lisäk si ol laan te -
ke mäs sä van has ta kol miosai ses ta 
kol men tun nin mit tai ses ta VHS
-jää kä rioh jel mas ta  45 mi nuu tin
DVD-tii vis tel mä. Lisäk si on saa -
tu ko tisivul le 250 his to rial lis ta
jää kä ri ku vaa. Samoin ol laan val -
mis te le mas sa ko tisivul le Jää kä ri -
en Hel sin ki- kir jas ta, jon ka
pai nos on lop pu nut.
Jou ko Ollan ke to Kai nuun osas -
tos sa sa noi muis to laa tan ai kaan -
saa mi sen Askan mä en jää kä ri-
etap pi ta loon ol leen osas ton  suu -
ri pon nis tus.
Kai no Kiviniemi ker toi Kan -
ta-Hämeen val mis te le van Vil jo
Laak son jää kä riup see rinäyt te lyä.  
Kiviniemi ko ros ti pai kal lis ten
jouk ko-osas to jen, pans sa ri pa tal -
joo nan ja jää kä ri pat te ris ton
kans sa teh tä vän yh teis työn tär -
keyt tä.
Erkki Män ty lä ker toi Kes ki-Suo -
men te ke vän yh teis työ tä Jyväs -

ky län ly se on kans sa. Kou lus ta
läh ti ai ka naan 15 jää kä riä. Keu -
ruul ta on löy ty nyt jää kä ri hauta,
jos sa ei ole edes hau ta ki veä. Nyt
sel lais ta ol laan hank ki mas sa.
Sep po Räi hä ker toi Kuo pi on
osas ton li pun ol leen mu ka na val -
ta kun nal li ses sa pa raa tis sa. Osas -
to jat kaa Kar ja lan len nos tos sa
va rus mies ten pal kit se mi sia.
Osasto te kee yh teis työ tä pai kal li -
sen Vapaus so dan pe rin neyh dis -
tyk sen kans sa.
Mark ku Aher to ker toi Lapin
osas tol la ole van tii viit suh teet
puo lus tus voi miin. Osas ton hal li -
tuk seen kuu lu vat jä seni nä Lapin
Jää kä ri pa tal joo nan ko men ta ja ja
Jää kä ri pri kaa tin kil lan pu heen -
joh ta ja. Vapaus so dan pe rin -
neyh dis tyk sen kans sa teh tä vään
yh teis työ hön on otet tu mu kaan
myös lo tat.   70 vuot ta Lapin so -
das ta työl lis tää osas toa, vaik ka se
ei  var si nai ses ti lii ty jää kä ri tee -
man.
Pek ka Vir ta nen ker toi Pir kan -
maal la to de tun, että aiem min
teh dys tä hau ta kir jas ta on jää nyt
pois seit se män jää kä ri hautaa.
Kir jan pai nos on lop pu ja kaa -
vail tuun uu teen pai nok seen ote -
taan puut tu vat hau dat. 
Pir kan maal la on pa ris ta hau das -
ta ka don nut jää kä ri merk ki. Asko 
Kil pi nen muis tut ti, että  en sim -
mäi sen hau taan kiin ni tet tä vän
jää kä ri mer kin saa mak sut ta. Jos
merk ki hä vi ää, seu ra ava on mak -
sul li nen.
Kil pi nen muis tut ti kirk ko hal li -
tuk sen ju lis ta neen jää kä ri haudat
val ta kun nal li sik si muis to mer -
keik si. Hau to jen vaa li mis ta kan -
nat taa jat kaa, vaik kei olisi kaan
rahaa niiden kunnostamiseen.
Ari Iisak ka la ker toi Lah den jat -
ka van jää kä ri ai heis ten esi tel mi en 
pi tä mis tä kou luis sa. Lah des sa on
tör mät ty on gel maan, mitä teh dä
kou lu jen jää kä ri laa toil le, kun ra -

ken nuk sen käyt tö tar koi tus
muuttuu. Myös Lah des sa toi mi -
taan yh des sä va paus so dan pe rin -
neyh dis tyk sen kans sa.
Alpo Veha nen sa noi Sata kun -
nas sa ol ta van huo lis saan yh dis -
tyk sen ikä ra ken tees ta. Osas ton
125:n jä se nen kes ki-ikä on 70
vuot ta. Jäsen han kin ta on me neil -
lään ja sii hen liit ty en vuo sit tai -
ses ta Ostro bot nia-il las ta on teh ty 
ylei söl le avoin ta pah tu ma.  Myös
Poris sa sat sa taan yh teis työ hön
va paus so dan pe rin neyh dis tyk -
sen kans sa.
Vaa sas sa val mis tau du taan ase -
laiva Equi tyn saa pu mi sen
100-vuo tis juh laan. ker toi Mart ti
Ehrnrooth. Suun ni tel miin kuu -
luu li säk si mm. jää kä ri hiih to, jo -
hon kui ten kin vai kut taa jää-
ti lan ne. Jää kä ri en pa luun 100-
vuo tis juh liin run saan kol men
vuo den ku lut tua tu lee pa raa tin
li säk si päi vä juh la, kon sert ti ja il -
ta juh la. Vaik ka Porin pri kaa ti
vas taa pa raa tis ta, riit tää vaa sa lai -
sil le te ke mis tä mm. ul ko mais ten
vie rai den hoi te lus sa. 
Kil pi nen täh den si, että Vaa san
2018 pa raa tiin pis täi si saa da
kaik ki en osas to jen li put. Lipuil le
riit tä vät kan ta jat. lip pu var ti oi ta
ei tarvita.
Puheen joh ta ja Laa ti kai nen to te -
si tyy ty väise nä mo nen osas ton
mai nit se man yh teis työn. Sitä pi -
tää har ras taa mui den jär jes tö jen
kans sa. Mut ta en nen kaik kea oin
pi det tä vä yh teyt tä pai kal li siin
jouk ko-osas toi hin. Varus mies -
ten ja hen ki lö kun nan  pal kit se -
mi set ovat pai kal laan. Mut ta
li säk si on teh tä vä jä sen vär väys tä
var sin kin nuo rem man hen ki lö -
kun nan pii ris sä.

Juh la vuo dek si lu vas sa jää kä rinäytel mää ja  DVD:tä
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Jää kä ri kans lias sa pi de tys tä
suun nit te lu ko kouk ses ta: (Vas)
pe rin neyh dis tyk sen va ra pu -
heen joh ta ja Kari J. Tal vi tie, Alpo 
Veha nen (Pori) ja Jan Nor ho
(Pori),

Eli mä en Reser viup see ri ker -
ho jär jes ti  20. syys kuu ta

jää kä ri luut nant ti Alfred Sand -
ber gin 41. muis to kil pai lun
Musti lan. ko ti kun naal la.

Ennen kil pai luselos tus ta ker toi
ki san 1974 suun ni tel lut kap tee -
ni Pent ti Alan de ri Alfre din rin -
ta ma pal ve lun al ku vai heis ta
Mis se-joel la. Mus ti lan Koti kun -
nas sää ti ön hal li tuk sen pu heen -
joh ta ja, pro fes so ri Peter Tiger-
stedt puo les taan ker toi  su vus -

taan ja su vun yh teyk sis tä Eino
Lei noon sekä tie tys ti myös
Arbo re tu mis ta ja sen Met sä kir -
kos ta.
Kil pai lu oli kol miosai nen kä sit -
tä en maan puolus tus ai hei sen
tie to visan, luon to po lun teh tä vi -
neen sekä il ma pis too liam mun -
nan. 
Kil pai lun voit ta ja par tio pal kit -
tiin Sand ber gin su vun lah joit ta -
mal la Jää kä ri puu kol la. Voit ta ja
sai vuo dek si hal tuun sa myös

JP27 Kymen laak son
Perin neyh dis tyk sen lah joit ta -
man Jää kä ri pat saan.
Kut su kil pai luun osal lis tui 35
hen keä 14 par ti on voi min. Jär -
jes te lyis tä vas ta si vat jäl leen ker -
ran kap tee ni Juk ka Iko nen ja
luut nant ti  Mat ti Saa ri nen per -
hei neen yl lä pi tä en näin hie nol la
ta val la jää kä ri pe rin net tä
Kymen laak sos sa.

MAT TI SAA RI NEN 
JAR MO LOIK KA NEN

Alfred Sandbergin muis to ki sa 41. ker ran

VARSINAIS-SUOMEN OSASTO

Kevätkokous pidetään torstaina 19.2.2015 klo 18.00 Turun Upseerikerholla osoitteessa Kaivokatu
12, 20520 Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jääkärisäätiön puheenjohtaja, prikaatikenraali Asko Kilpinen esitelmöi aiheesta 
”Jääkäriliike 100 vuotta ja jääkärien merkitys Suomelle”.

Myös muut kuin osaston jäsenet ovat tervetulleita kuuntelemaan kokousesitelmää. Tervetuloa!

Joh to kun ta

KESKI-SUOMEN OSASTO

Vuosikokous pidetään Tammisunnuntaina kansalaisjuhlan alla 1.2.2015 kello 11.00 alkaen
Jyväskylän Normaalikoulussa osoitteessa Yliopistonkatu 1, Jyväskylä. 

Osas ton joh to kun ta



4/2014 45

PAROLE

KUTSU

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n

sääntömääräinen vuosikokous

pidetään lauantaina 21.2.2015 
Jalkaväkimuseossa, Jääkärinkatu 6-8, Mikkeli

KOKOUSPÄIVÄN OHJELMA

Kokouspäivä aloitetaan klo 11.00.

Ennen varsinaista kokousta kuullaan ajankoh-
tainen katsaus.

Vuosikokouksen päätteeksi kuullaan esitys
aiheesta ”Jääkäreiden saksalainen kummi-
pataljoona” ja nähdään siihen liittyvä lyhyt filmi
vuodelta 1938.

Vuosikokouksen yhteydessä on mahdollisuus
tutustua edellisenä päivänä avattuun
Jääkärinäyttelyyn.

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen 13.2.2015
mennessä Jääkärikansliaan. Puhelin: 09 135
1009, gsm: 050 377 8845. Sähköpostilla
jaakarikanslia@kolumbus.fi

Helsingissä 27.11.2014

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry
Hal li tus

INBJUDAN

Föreningens Jägarbataljon 27:s traditioner rf
stadgeenliga årsmöte

lördagen 21.2.2015
på Infanterimuseet, Jääkärikatu 6-8, St Michel

PROGRAM

Sammankomsten inleds kl 11.00.

Före mötet får vi en genomgång av aktuella
händelser.

Som avslutning hör vi ett föredag, ”Jääkärien
saksalainen kummipataljoona”, och ser en
kortfilm från 1938 i anknytning till temat.

I samband med mötet kan deltagarna se den
Jägarutställning som öppnats dagen innan.

Anmälningar till mötet görs före 13.2.2015 till
Jägarkansliet. Telefon: 09 135 1009, gsm: 050
377 8845. Epost:  jaakarikanslia@kolumbus.fi

Helsingfors 27.11.2014

Föreningens Jägarbataljon 27:s traditioner rf
Sty rel sen

Sata kun nan osas to, Pori

Poris sa en na koi tiin jää kä ri liik keen 100-vuo tis juh laa.

Porin suo ma lai sel la klu bil la vie tet tiin 17. mar ras kuu ta jää kä ri -
liik keen pe rus ta mi sen 100-vuotismuis to ti lai suut ta. Pori lai set
jär jes tä vät vuo sit tain jää kä ri hen ki sen Ostro bot nia-il lan, mut ta
nyt ti lai suus jär jes tet tiin jää kä ri liik keen 100-vuo tis muis ton
mer keis sä. Puheen joh ta ja Pert ti Laa ti kai nen esit ti yli sa ta päi sel -
le ylei söl le Jää kä ri pa tal joo nan 27;n Perin neyh dis tyk sen ter veh -
dyk sen.  Sata kun nan osas ton pu heen joh ta ja Alpo Veha nen piti
esi tel män jääkäriliikkeestä. Muusta ohjelmasta vastasivat
Palmgren-konservatorion nuoret musikantit.

Perin neyh dis tyk sen pu heen -
joh ta ja Pert ti Laa ti kai nen ja
Sata kun nan osas ton pu heen -
joh ta ja Alpo Veha nen.
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Jää kä ri liik keen syn nyn sa ta vuo -
tis ta his to ri aa juh li taan mo nin

ta voin tänä vuon na.   Ensim mäi -
sek si ehti  Jää kä ri pa tal joo na 27:n
pe rin neyh dis tyk sen Var -
sinais-Suo men osas to, joka jär jes -
ti 27. syys kuu ta Pai mios sa Pyhän
Jaa ko bin kir kos sa juh lan. Siel lä
muis tet tiin niin jää kä riak ti vis ti
Her man Gum me rus ta kuin koko
jää kä ri lii ket tä. 

Juh laa edel si ha vusep pe leen las ku
lip pu var ti oi neen Gum me ruk sen
hau dal le. Sen ää rel le ko koon tui yli
100 hen keä, jot ka lau loi vat Wäi nö
Havak sen sa noit ta man, vä ke vän
Isän maan vir ren 577 (Sun kä tes Her -
ra voi mak kaan). Jää kä rit kin oli vat
lau la neet tätä virt tä Lie pa jas -
sa/Libaus sa 13.2. 1918, kun ul jas Jää -
kä ri lip pu oli vi hit ty Tri ni ta tis–
kir kos sa. 
Hau dal ta siir ryt tiin kan sal lis ro man tiik kaa edus ta -
vaan, in tii miin ja tun nel mal li seen kirk koon. Kir -
kon on suun ni tel lut ark ki teh ti Lars Sonck.
Var sinais-Suo men osas ton pu heen joh ta ja Kyös ti
Vuon te la ko ros ti ter veh dys pu hees saan sitä, että
Sak sas ta ei haet tu so ti las kou lu tus ta si säl lis so taan 
vaan Suo men va paut ta mi seen Venä jän ikees tä.
Näin ol len kyse oli ni men omaan Vapaus so das ta.
Vuon te la toi voi, että juh lan läs nä oli jat, ku kin ta -
hol laan ker toi si vat niis tä uh rauk sis ta, mitä kii -
tol li suu tem me ja kun ni oi tuk sem me  an sait se vat
jää kä rit te ki vät Isän maan hy väk si. Näin voi daan
var mis taa, et tei jää kä ri en kun niape rin tö ket ju
kat kea. Jää kä ri liik keen tun te mus vaatii paljon
ko hen nus ta kansan keskuudessa. 
Pai mios sa sai en siesi tyk sen sä dir.mus. Juk ka
Kunin kaan nie men sa noit ta ma ja sä vel tä mä 
”Jää kä rin hym ni”, joka oli so vi tet tu so ta ve te -
raanikuorol le, uruil le ja pu hal ti mil le. Musii kin
kei noin ku va taan m.m. sor to ai kaa, jää kä ri en
kou lu tus ta ja rin ta ma-ai kaa, kai puu ta ko tiin jne.
Hen rik Gum me ruk ses ta ja jää kä ri liik kees tä ker -
toi laa jas ti JP27:n pe rin neyh dis tyk sen va ra pu -
heen joh ta ja Kari J. Tal vi tie.

KARI NUMMILA

100-vuotisjuhlallisuuksien lähtölaukaus Paimiossa:                                                  
Jääkäriliikkeen tuntemus kaipaa paljon kohennusta”

Mai re Suvan to ja Sep po Hyn nä las ki vat sep pe -
leen Her man Gum me ruk sen hau dal le. Lipun kan -
ta ji na ovat Tapa ni Havia, Kyös ti Vuon te la ja
Sep po Jaak ko la sekä ai ru ei na Anne lea Vuon te la
ja Nii lo Tuo ma ran ta.

Sotavahinkoyhdistys palkitsi
Parolen päätoimittajan

Sotavahinkosäätiö myönsi päätoimittaja Jukka
Knuutille tunnustuspalkintona 4 000 euroa pitkä-
aikaisesta, arvokkaasta ja ansiokkaasta työstä
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen jul-
kaiseman Parole-lehden toimittamisessa ja jääkärien
perinteiden vaalimisessa.  
Sotavahinkosäätiön varat ovat peräisin sodan- aikaisista
vakuutusmaksuista. Talvisodan jälkeen säädettiin
laki, joka määräsi jokaiseen palovakuutukseen
lisättävän sotavahinko- vakuutuksen.  Kertyneistä
varoista korvattiin 32 000 sodasta aiheutunutta
vahinkoa.
Sotavahinkosäätiö on jakanut viimeisten kymme- nen
vuoden aikana vuosittain 300 000 – 450 000 euroa.
Varoista  yli puolet  on suuntautunut tutkimus-, opetus- ja
julkaisuapurahoihin, yli 30 prosenttia veteraaniavus-
tuksiin ja vajaat 20 prosenttia maanpuolustus-
aatteelliseen toimintaan.
Vuodesta 2009 lähtien Sotavahinkosäätiö on myöntänyt
maanpuolustuksellisia tunnustuspalkintoja ansiokkaasta
maanpuolustustyöstä. Näitä palkintoja on myönnetty118
palkinnonsaajalle yhteensä 208 000 euroa.
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JP27:n pe rin neyh dis tyk sen Var sinais-Suo men osas ton loi -
maa lai sen jä se nen Erkki Koi vis ton  aloit tees ta Kan ta-Loi -

maan kirk ko maal la si jait se vaan Loi maan  Jää kä ri pat saa seen
li sät tiin kym menes nimi, evers ti luut nant ti, in sinöö ri kan di -
daat ti Hel ge Palmén (1889 – 1940).

 Jää kä ri en elä män työ on in noit ta nut Erkki Koi vis toa sik si kin,
että hä nel lä oli lä hei nen ”link ki” jää kä rei hin, kun jää kä ri luut -
nant ti Erkki Koi vis to oli hä nen se tän sä. Hän oli ai no a na sil loin
enää elos sa ole va na loi maa laise na jää kä ri nä pal jas ta mas sa  muis -
to mer kin poi kan sa, muis to mer kin suun nit te li jan  ja la vas tus tai -
tei li jan Aar re Koi vis ton kans sa.
Loi maan Jää kä ri pat sas pal jas tet tiin  1977. Hank keen pää ve tä jä nä
toi mi maan vil je li jä Mat ti Peso la, joka tun si lä pi ko tai sin jää kä ri en 
toi min nan. Hän voit ti näet kak si kin ker taa Kirs ti Rau ti ai sen
”Tup la tai kuit ti” - oh jel man pää pal kin non jää kä ri liik keen pe rin -
poh jai sel la  tun te muk sel laan. Loi maan pat sas juh laan osal lis tui ar -
vi oi den mu kaan 1200 — 1500 hen keä. Juh la pu hu jak si oli saa tu
jää kä ri ken raa li luut nant ti A-E. Mar to la. Juh las sa esi tel möi pro fes so ri Mat ti Lauer ma.
Muis to merk ki juh la saa vut ti  Ete lä- ja Lou nais-Suo men leh dis tös sä poik keuk sel li sen laa jan ja myös
myön tei sen jul ki suu den. Poik keuk sen teki vain Kan san Uuti set, joka ot si koi 29.8. 1977: ”Oikeis to
pul lis te lee Loi maal la”. Jutus sa to det tiin mm. ”Loi maan oi keis to pii rit pal jas ti vat ei len Kan ta-Loi maal -
la jää kä ri liik keen muis to mer kin. Jää kä ri- ja sii nä nat si hen keä pum pat tiin läs nä ole viin jää kä ri luut -
nant ti Koiviston ja kenraaliluutnantti Martolan puheissa.
KARI NUMMILA

Loimaan jääkäripatsaassa on nyt kymmenen nimeä

JP27:n pe rin neyh dis tyk sen Var sinais-Suo men
osas to te räs tää jää kä ri pe rin teen vaa li mis ta toi mi -
alu eel laan Var sinais-Suo mes sa ja Ahve nan maal -
la. Ensi vuo den toi min tasuun ni tel maan kuu luu
jää kä ri hauta kir jan jul kaisemi nen. Sen ai neis to on
vii meis te lyä vail le val mis kir ja pai noon lä het tä -
mis tä var ten.
Ahve nan maal ta on  py rit ty löy tä mään jää kä ri -
haudat ja ha ke maan lu vat jää kä ri mer kin kiin nit -
tä mis tä var ten.  Muu toin kin py ri tään huo leh ti-
maan toi min ta-alu een jää kä ri haudois ta. Jää kä rei -
hin liit ty vän aineiston keräämistä jatketaan.  
Jää kä ri liik keen syn nyn 100-vuo tis muis ton vaa li -
mi nen ja jul ki suu teen tuo mi nen jat ku vat ensi
vuon na mm. niin, että osas to pyr kii löy tä mään
alu eel taan ne kou lut ja op pi lai tok set, jois sa on
opis kel lut tu le via jää kä rei tä. Tar koi tus on kiin nit -
tää kou lui hin asi as ta ker to vat muis to laa tat, joi hin
kai ver re taan op pi lai den ni met. Itse näi syys päi vä -
nä teh dään kun niakäyn ti Jää kä ri mars sin sa noit ta -
jan, jää kä rievers ti Heik ki Nur mion pat saal le
Turus sa, sa moin Loi maan Jää kä ri muis to mer kil le. 

Syys ko kous päät ti, että osas ton pu heen joh ta ja na
jat kaa edel leen Kyös ti Vuon te la. Joh to kun nan
ero vuo roi set jä senet Tapa ni Havia ja Jou ni Tuo -
ma ran ta va lit tiin uu del leen.
JP27:n pe rin neyh dis tyk sen pu heen joh ta ja Pert ti
Laa ti kai nen ker toi ko kouk ses sa puo lus tus voi ma -
uu dis tuk ses ta. Dir.mus. Juk ka Kunin kaan niemi
luo vut ti Laa ti kai sel le Jää kä ri kans li aan tal len net -
ta vak si sä vel tä män sä ja sa noit ta man sa ”Hym ni
jää kä ril le” –teok sen  par ti tuu rin
.

KARI NUM MI LA

Varsinais-Suomi saa jää kä ri hauta kir jan sa
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Tun nis taa ko joku?

Tämä kuva on vöy ri läis jää kä ri  Johan nes  Kron -
lö fin al bu mis ta.

Kuvan alla lu kee: Suo ma lai sia Itze hoes sa.

Mar ga re ta Ehrman ot taa kii tol lise na vas taan tie -
to ja säh kö pos tit se:

mar ga re ta.ehr man@gmail.com tai pu he li mit se
050-5426729.

Palaute ku vas ta 
jää kä rit Vaa san to ril la (1/2014)

Toi nen va sem mal ta on kap tee ni A H
Ara juu ri (Ahlroth).

Toh to ri Yrjö Ara juu ri tun nis ti isän sä.
Kii tos sii tä!

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 ku lut.
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  JÄSENHAKEMUS – MEDLEMSANSÖKAN 
 

Nimi    Syntymäaika 

Namn              Födelsedatum    
 

Lähiosoite    Postinumero 
Postadress              Postnummer             

 

Postitoimipaikka   Äidinkieli 
Postanstalt              Modersmål    

 
Ammatti tai arvo   Puhelin kotiin 

Yrke eller titel              Telefon hem    
 

Toimipaikka    Puhelin työhön 

Arbetsplats              Telefon arbete    
 

Sähköpostiosoite:       
 

Talouteen tulee jo Parole nimellä 

Mitt hushåll erhåller redan Parole adresserad till     
 

Hakemukseni perustelut. Esim. lähisukulaisena jääkäri (kuka), toiminta jääkäriperinteen vaalijana, kiinnostus 
jääkäriliikettä kohtaan. Tarvittaessa jatka kääntöpuolelle. 

Motivering för ansökan om medlemskap. T.ex. anförvant till jägare (vem), vårdare av jägartraditioner, intresse för 
jägarrörelsen. 

 

        
 

        
 

        

 
Jäsenyys muissa yhdistyksissä 

Medlemskap i andra föreningar      
 

 OSASTO JOHON HALUTAAN LIITTYÄ – ÖNSKAD AVDELNING 

 
Etelä-Pohjanmaa            Kymenlaakso            Satakunta             

Helsinki-Uusimaa            Lappi            Vaasa             
Kanta-Häme             Länsi-Pohja            Oulu             

Kainuu              Keski-Suomi            Pirkanmaa             
Kuopio             Etelä-Karjala            Päijät-Häme             

Varsinais-Suomi             

 
Paikka ja päiväys   Allekirjoitus 

Ort och datum              Underskrift    
 

 

 
 

JÄSENHAKEMUKSEN PALAUTUS: Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys ry 
              Pohjoisranta 20 A 3, 00170 HELSINKI 



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@gmail.com

Kuopio Räihä Seppo 040 591 4611 sepporaiha@gmail.com

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

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

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

Oulu Puonti Pertti  pertti.puonti@gmail.com

Pirkanmaa Virtanen Pekka 040 721 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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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.
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