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Puheenjohtajan palsta
JÄSENKUNTAMME
VIERINKIVETOlette varmasti käyneet Rettiginpalatsissa, Turussa. Siellä on1990-luvun puolivälistä ollut ny-kytaiteen museo: Ars Nova. Rakennuksenkellarissa on historiallista Turkua esitte-levä Aboa Vetus. Turun historiallisiinkerrostumiin johtavassa portaikossa onmenneiden aikojen tapahtumia havain-nollistava aikajana. Mitä Turussa tapah-tui Ranskan suuren vallankumouksen ai-kana ja niin edelleen.
Joulukuun lounaamme toi kouriintuntu-valla tavalla talvisotamme historianeteemme: Heikki Hongisto piti talviso-dan tapahtumista saman analyyttisenesitelmänsä, jonka hän piti luokkatove-reilleen yli 70 vuotta sitten, heti tuoreel-taan. Einari Aakenus esitteli talvisodanaikaista lehtileikekokoelmaansa. Siinä neolivat: talvisodan otsikot ja kuvat, jokai-selta 105 päivältä. Melkein kuuli histo-rian saksien suihkeen, kun Einari pyysikäsittelemään kansiota varoen. Paperi olihauraampaa 1940 kuin tämän päivän sa-nomalehtipaperi.
Katselin tapaninpäivänä televisiosta Rol-ling Stones-kitarayhtyeen rokkikonsertinja ihmettelin. Yhdysvalloissa edelliselläviikolla nauhoitettu konsertti esitettiinjoulun aikaan Pohjois-Amerikan lisäksiEuroopassa, Aasiassa ja Australiassa.Kun orkesterin solisti, Mick Jagger sanoiyleisölleen, että ”isoisänne kävivät katsomassa ensimmäisiä konserttejamme,kun olivat nuoria”, varmaan kymmenetmiljoonat ihmiset kuvaruudun ääressähämmästelivät laillani tätä historiaakonkretisoivaa aikajanaa.

Nuorina koulupoikina väittelimme 1960-luvun puolivälissä siitä, onko RollingStones parempi kuin Beatles. Nyt nämäRollarit esittivät 50-vuotisjuhlakonser-tissaan saman hitin kuin silloin 60-luvul-la. Ainakin yhtä energisesti ja tuoreesti.Vauhdikas konsertti oli jatkunut jo kaksija puoli tuntia eikä näillä langanlaihoillamaestroilla ollut edes hiki. 1960-luvullakauhisteltiin heidän yletöntä tupakointi-aan ja runsasta alkoholin käyttöään. Nytnähdyn perusteella oli arveltavissa, ettäpäihteet olivat vaihtuneet vihanneksiin javitamiineihin. Tuosta ei muuten selviä.
Tämän esityksen ja saman hitin ensikuu-lemisen väliin mahtuivat yliopisto-opin-toni ja koko työurani. Ja Rollarit vain jat-kavat. Tänä vuonna kaksi heistä täyttää70 vuotta, mikä on lähes uskomatonta.
Aikaperspektiivi alkoi hämärtyä. Siinävaiheessa havahduin aikajanan ihmeelli-seen apuun: eihän yksikään Rolling Sto-nes-yhtyeen jäsenistä ollut vielä edessyntynyt, kun Heikki Hongisto jo analy-soi hyvin kypsästi talvisodan tapahtumialuokkatovereilleen ja Einari Aakenus lii-masi lehtiotsikoita talvisodan kuvako-koelmaansa.

19.1.2013.
Markus Uomala

Puheenjohtaja

Ps. Kävin 18.1. Aboa Vetuksessa varmis-tamassa, että olihan se Ranskan suurivallankumous aikajanalla? Ei ollut.Hämmästelyyni kassa kertoi, että kovankiistelyn takia historian painotuksiamuutettiin ja aikajana piirrettiin vuosisitten uudelleen muun muassa ilmanRanskan suurta vallankumousta. ”Muttaonhan siinä 1809”, kassa sanoi. Alkoikuulostaa jotenkin tutulta tämä historiantuunaus.
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Toimituksen pöydältä
SUOMEN UNELMA
ARMEIJAKaikkien kolmen vapaussotammeperintönä on kantapään kauttaopittu hyvän puolustuskyvyn tär-keyden ymmärtäminen, mieluiten sellai-sen sotilaallisen pelotteen ylläpito, jokatoimii konfliktien ennaltaehkäisijänä.Viime aikoina on keskusteltu Suomen jaRuotsin mahdollisesta sotilaallisesta yh-teistyöstä. Helsingin Sanomat kirjoitti17.1.2013 Ruotsi-Suomen unelma-armei-jasta todeten Ruotsin armeijan olevanpieni, nopea ja ketterä sekä Suomen ar-meijan suuri, kömpelö ja kestävä. Nämäerilaiset puolustusvoimat täydentäisivätlehden mukaan loistavasti toisiaan.
Puolustusyhteistyö olisi epäilemättä tar-peellinen molemmille maille, totesihankansanedustaja ja Ruotsin maanpuolus-tuskorkeakoulun entinen sotahistorianyliopettaja Stellan Bojerud Helsingin Sa-nomien mukaan: ”On epäselvää, pystyisikö armeijamme puolustamaan Arlandan lentokenttää niin kauan, että CNN:nkameraryhmä ehtii laskeutua ja hallituspaeta.” Suomen suurin ongelma on itä-rajamme takana oleva miljoonan miehenarmeija, jonka liikekannallepanoaika onmuutamia tunteja. Venäläiset panssaritennättäisivät ajaa Vaalimaalta Turkuunennen kuin poliittinen päätös vastarin-nan aloittamisesta olisi tehty. Puolustus-liitto Ruotsin kanssa ei kuitenkaan näytätoteutuvan.
Puolustuskyvyn parantamiseksi olisi kui-tenkin tehtävä jotakin. Herääkin kysy-mys, miksi me suomalaiset emme muo-dostaisi unelma-armeijaa itse?
Puolustusvoimain komentajan kenraaliAri Puheloisen mukaan vapaaehtoistamaanpuolustuskoulutusta on tarkoitus

hyödyntää tulevaisuudessa nykyistäenemmän. Sodan ajan joukkoja uudistet-taessa osa nykyisistä alueellisista jou-koista organisoidaan paikallisjoukoiksi.Ongelma on kuitenkin, että mainitut yk-siköt kuuluvat nykyisinkin sodan ajanjoukkoihin. Maamme laajuus ja nykyai-kaisen sodankäynnin ulottuminen maanjoka kolkkaan ilman selkeää etulinjaa te-kee nykyisen koko sodanajan vahvuudenriittämättömäksi edes paikallisjoukko-vahvuudeksi. Sotahistorian dosenttiMarkku Salomaa Itä-Suomen yliopistostaehdotti Helsingin Sanomissa 19.1.2013,että vapaaehtoisille tulisi tarjota mahdol-lisuus kuulua vapaaehtoiseen aktiiviseenreserviin, joka organisoitaisiin yhdistä-mällä nykyinen Maanpuolustuskoulu-tusyhdistys, reserviläisjärjestöt ja maa-kuntajoukot.
Suuri ongelma on myös ilman sijoitustaolevien reserviläisten maanpuolustusoi-keuden kieltäminen. Liikekannalle pan-tavan armeijan pienentäminenhän jättääyhä useamman koulutetun reserviläisen,tällä hetkellä noin 500 000 henkilöä, si-joituksen puuttuessa aseettomaksi sivii-liksi kriisitilanteessa. Armeijan pienentä-minen ja aseiden hävittäminen estävätkriisitilanteessa varareservin laajemmankäyttöönoton ja sijoittamisen. Nykyisen-kokoinen armeija ei kykene huoltamaanitseään, valvomaan valtakunnan kokoaluetta eikä sillä ole kriisissä mahdolli-suutta täydentää tappioitaan. Erityisenongelmalliseksi tilanteen tekee nykyai-kaisen kriisin eroavuus aikaisemminkäytyihin sotiin verrattuna. Koska selkeääjakoa etulinjan ja kotirintaman välillä eienää tule olemaan, joutuvat aluepuolus-tuksessa armeijan ulkopuolelle jäävät re-serviläiset ilman aseita ja organisaatiotakeskelle kaaosta.
Pakon edessä aseeseen tarttuneiden si-joittamattomien reserviläisten asema eiole nykylainsäädännöllä turvattu. Vainniin sanotut lailliset taistelijat, joilla on
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sijoitus asevoimien organisaatiossa jajotka ovat sen sisäisen kurinpitojärjestel-män alaisia sekä erottuvat sotilaiksi tun-nusmerkkien, esimerkiksi vaatetuksenavulla, ovat oikeutettuja kansainvälisenhumanitaarisen oikeuden taistelijalle an-tamaan suojaan. Jos laillinen taistelijajää sotavangiksi, häntä ei saa rangaistahänen tekemiensä taistelutoimien joh-dosta, vaan häntä pitää kohdella sota-vangin aseman mukaisesti. Jos taas si-joittamaton reserviläinen ryhtyy aseelli-seen vastarintaan, hän ei saa taistelijallekuuluvaa oikeudellista suojaa, vaan häntäon kohdeltava tavanomaisena rikollisena.
Sijoittamattomista reserviläisistä vapaa-ehtoisesti muodostettu taisteluryhmä eikuulu valtion järjestäytyneisiin asevoi-miin. Myöskään puolustusvoimia koske-va lainsäädäntö ei tunne vapaaehtoisiataisteluryhmiä. Sellaisen perustaminenolisi Suomen lainsäädännön mukaan ri-kos. Yhdistys, joka on katsottava jäseniltävaadittavan kuuliaisuuden ja joukko-muodostelmiin tai ryhmityksiin jakautu-misen perusteella taikka aseellisen va-rustautumisen vuoksi kokonaan tai osit-tain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi, onyhdistyslaissa (503/1989) kielletty. Ri-koslain 13. luvun 4. §:ssä säädetään ran-gaistavaksi laiton sotilaallinen toiminta.Myöskään Geneven III sopimuksen 4. ar-tiklan 6. kohdassa tarkoitettu ns. spon-taania siviilivastarintaa koskevat sään-nökset eivät sovellu muun muassa silloin,kun jo vallatun alueen väestö ryhtyyaseellisiin taisteluihin vihollista vastaan,tai jos jokin joukko siviilejä varustautuuasein ja ryhtyy toteuttamaan erilaisiaoperaatioita vihollisjoukkoja kohtaan.
Unelma-armeijamme olisi toteutettavis-sa, jos maanpuolustusjärjestöt saisivatorganisoida nykyisen 230 000 vahvuisenarmeijan tueksi kodinturvajoukot, ja ar-meija lakkaisi hävittämästä ”vanhentu-nutta” kalustoaan. Näin voitaisiin Suo-melle kehittää ilman lisäkustannuksia se

ketterä, heti toimintavalmis kodinturva-armeija, joka kävisi viivytystaistelua kes-kittymällä pioneeritoimintaan, väestönhuoltoon sekä tiedustelutoimintaan sa-malla kun varsinaista armeijaa vasta saa-tettaisiin liikekannalle.
Ainoa este oman unelma-armeijammemuodostamiselle on Arkadianmäellä,lainsäädäntömme kun estää tehokkaastivapaaehtoisen toiminnan käytön joukko-jen perustamiseen ja kouluttamiseen.Tämä kömmähdys tulisi korjata pikim-miten. Lainsäädäntöä tulee muuttaa josenkin takia, että uuden lisäreservin ke-hittäminen vaatii käytännön kokemuksiaja aikaa. Toivottavasti meille on sitä suo-tu riittävästi. Maanpuolustustahtoa meil-lä kyllä on.
Siteeraamme lopuksi uskollisen avusta-jamme Raimo Berkanin Hakkapeliitta-lehdestä 14/1940 löytämää kotijoukkojenkomentajan kenraaliluutnantti LauriMalmbergin päiväkäskyä: ”Sota on päättynyt ja rauha on tehty. Monelta arvovaltaiselta ja asiantuntevalta taholta onselvitetty, kuinka olemme nykyiseen tilanteeseen joutuneet. Mikä on kerran tapahtunut, se on myös tosiasia ja siihenon sellaisena suhtauduttava. Mutta kohtalokkaina hetkinä ei ole katsottavataaksepäin, vaan suunnattava katse tulevaisuuteen. Millaiseksi se kulloinkinmuodostuu, riippuu ensi sijassa kansakunnasta itsestään. Kun se itse lujastiuskoo selviytyvänsä vaikeuksista, niin semyös saattaa ne voittaa. Mutta se onmahdollista vain yhdellä edellytyksellä:kansan on tehtävä hellittämätöntä, rakentavaa työtä ja pysyttävä yksimielisenä. Ensiluokkaista rakentavaa työtä onmyös toiminta maanpuolustuksen hyväksi. Mitä pitemmälle siinä päästään,sitä enemmän kansakunta voi luottaaitseensä ja sitä turvatumpaa on parempaa tulevaisuutta luova rauhan toimintaelämän kaikilla aloilla.”

Jyrki Uutela & Nina Schleifer
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TASAVALLAN PRESIDENTIN
AJATUKSIA AJANKOHTAISESSA
MAANPUOLUSTUSKESKUSTELUSSAHelsingin yliopiston juhlasalissaoli tammikuun 17. päivän iltana850 henkeä, niin talon virka-kunta arvioi. Suuri yleisö oli Maanpuo-lustuskurssiyhdistys ry:n järjestämässäturvallisuuspolitiikan illassa, jonka pu-hujana oli tasavallan presidentti SauliNiinistö.
Tuo luku oli yhdistyksen järjestämienturvallisuuspoliittisten esitelmätilaisuuk-sien ennätys, joka tapauksessa enemmänkuin kesäkuussa viime vuonna, jolloinvenäläinen armeijakenraali Nikolai Ma-karov teki tunnetuksi näkemyksiäänSuomen ja Naton suhteista.
Tasavallan presidentti kävi maanpuolus-tuskurssin kansanedustajana 1990-luvunalussa. Omia tuntemuksiaan kurssinpäättyessä hän kuvasi toteamuksella, että”Isänmaa oli valaissut kasvojaan”.
Perinneyhdistyksemme jäsenet ovat pa-rin viime vuoden aikana ottaneet yhtei-sissä tilaisuuksissa tai muissa tapaami-sissa puheeksi kiinnostavia ja joskushuolestuttaviakin maanpuolustukseenoleellisesti liittyviä seikkoja. Semmoisiinasioihin oli hyvä kuulla Puolustusvoi-miemme ylipäällikön rohkaisevia ja tur-vallisuudentuntoa lisääviä näkemyksiä:
”Käynnissä oleva puolustusvoimauudistus on herättänyt paljon keskustelua. Seon ymmärrettävää, sillä uudistus onmonin paikoin kipeä. Silti on pidettäväjatkuvasti mielessä, miksi uudistus tehdään. Se tehdään puolustusvoimiemmetoimintaedellytysten varmistamiseksi.Uudistuksen tarkoituksena on pitäähuolta siitä, että perustettavat sodanajan joukot kykenevät toimimaan ja että

ne kyetään varustamaan tehtävien edellyttämällä materiaalilla. Rauhanajanjärjestelyissä on voitava tehdä tarvittavia muutoksia, jotta sodanajan kykysäilyy niin korkealla tasolla kuin mahdollista.”
”Suomen puolustusratkaisu lähtee siitä,että koko maata puolustetaan. Aina. Tämä edellyttää riittävää reserviä, jonkapuolestaan voi tuottaa vain yleinen asevelvollisuus. Mikään likimainkaan kuviteltavissa oleva budjetti ei riittäisi tarvittavan kokoisen ammattiarmeijan ylläpitoon. Ammattiarmeija maksaisi liikaa eikä tuottaisi tarvittavaa reserviä.Siksi Suomella ei ole siihen varaa niinkauas kuin silmään siintää.”

I.O.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
 Valok. http://www.president.fi/public/
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MUISTOTILAISUUS
SAKSANNIEMESSÄ

Lauantaina marraskuun 17. päivänäyhdistys teki retken Saksannie-meen, missä Porvoon reserviup-seerikerhon puheenjohtaja Erkki Nau-manen oli vastaanottamassa vierailijoita.Saksanniemessä tapahtuneen kahakanmuistotilaisuus alkoi kunnianosoituksellakaatuneitten haudalla, jonka äärellä oli-vat kunniavartiossa ratsumiehet MatsBlomberg ja Göran Härmälä. Liisa Vi-ranko ja Uolevi Langinmaa laskivat yh-distyksen kukat vainajien muistokivenjuureen.

Tilaisuus jatkui kartanon pohjakerroksenjuhlatiloissa. Puheenjohtaja Naumanenkäsitteli tervetulopuheessaan muistoti-laisuuden merkitystä ja vakuutti perin-teen jatkuvan edelleen. Kahvitarjoilunlomassa rouva Maija Soinio kertoi Sak-sanniemen tapahtumiin liittyvän jännit-tävän tilanteen, missä hänen isoisänsäpelastui täpärästi joutumasta punaistenkäsiin.

Muistotilaisuuden jälkeen retkeläisetsiirtyivät Porvooseen. Ensin käytiinlaskemassa kukkatervehdys vapaussodansankarivainajain muistopatsaalla, jostasiirryttiin aterioimaan ravintola Hanna-Mariassa, ja vielä ennen kotimatkaapysähdyttiin totutun käytännön mukai-sesti ostoksille Brunbergin suklaamyy-mälään.
Juhani Pulkkinen

Vanhan hyvän tavan mukaisesti Ratsumieskilta
ja Porvoon reserviupseerit olivat jälleen
asettaneet kunniavartion Saksanniemen
muistokiven ääreen. Vuorossa olivat majuri
Mats Blomberg (vas.) ja yliluutnantti Göran
Härmälä.  Valok. Ilmari Ojala

Vapaussodan sankarivainajain
muistopatsas Porvoon tuomiokirkon
vieressä.  Valok. Ilmari Ojala

Kunniapuheenjohtajamme Uolevi Langinmaa ja
Kaijarouva porvoolaisessa ravintolassa
ystävien ympäröiminä.  Valok. Ilmari Ojala
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PANEELI SUURVALTA
POLITIIKAN VAIKUTUKSESTA
SUOMEN VAPAUSSOTAANRunsas joukko kiinnostuneita kuu-lijoita sekä omasta yhdistykses-tämme että muista Maanpuolus-tusperinteen foorumiin kuuluvista yhdis-tyksistä kokoontui Suojeluskuntatalonauditorioon tiistaina 30.10.2012 klo 18kuuntelemaan paneelikeskustelua ai-heesta ”Suurvaltapolitiikan vaikutusSuomen vapaussotaan”. Alustuksen pitiJyrki Uutela, puheenjohtajana toimiMarkus Uomala, ja panelisteiksi oli kut-suttu tohtori Aapo Roselius ja professoriOhto Manninen.
Uutela aloitti esityksensä väitteellä:”Suomen itsenäistyminen oli dramaattisten tapahtumien ketju suurvaltapolitiikan pyörteissä vuosina 19141920. Joslaillisen hallituksen joukot eivät olisivoittaneet vuonna 1918, olisi Suomenkohtalo mitä todennäköisimmin ollutsama kuin Ukrainalla, Georgialla ja Armenialla.” Perusteluina hän esitti lyhyes-ti, miten bolševismi kehittyi maailman-historian menestyksekkäimmäksi vallan-kumousliikkeeksi.
Bolševikit rahoittivat toimintansa vallan-kumouksellisten lahjoituksilla, testamen-teilla, läntisten työväenliikkeiden tuella,kirjojen ja kirjoitusten julkaisupalkkioillasekä ennen kaikkea Stalinin organisoi-mien rikollisliigojen avulla. Järjestönkansainvälisyydestä saa hyvän käsityk-sen, kun tarkastelee sen johtohenkilöidenasuinpaikkoja vuosien 1900–1917 aikana.V. I. Lenin majaili 12:lla, Alexandra Kol-lontai 11:llä ja Lev Trotski 8 paikkakun-nalla Euroopassa Lontoon ja Pietarin vä-lillä sekä New Yorkissa. Suomesta kehittyibolševikeille tärkeä tukialue ja reitti Länsi-Eurooppaan autonomisen aseman ja li-beraalimman kansalaisoikeuslainsää-dännön takia.

Bolševikkisoluttautujat suorittivat Uute-lan mukaan vuonna 1917 neljä rinnak-kaista vallankaappausta Suomessa jaavustivat ratkaisevasti Pietarin lokakuunvallankumousta. Ensinnäkin Helsingissäollut Itämeren laivasto joutui Pavel Dy-benkon johdolla bolševikkien komen-toon. Toiseksi bolševikit nousivat vuoden1917 lopussa enemmistöksi Venäjän Suo-messa olevissa maavoimissa, jonka taita-vimpana vallankumoussotilaana toimieversti Svetsnikov Tampereella. Kolmaskaappaus tapahtui sosialidemokraatti-sessa puolueessa, jossa uudet vallanku-mousradikaalit perustivat syksyllä kor-keimman vallan työväenliikkeessä otta-neen neuvoston (toimeenpanevan eli-men) Leninin ohjeiden mukaan. Neljäs,mutta ei vähäisin kaappaus suoritettiinpoliisivoimissa. Kenraalikuvernöörinalainen Suomen miliisilaitos hajosi maa-liskuun vallankumouksen myötä, ja tilalleastuivat monella paikkakunnalla bolše-vikkijohdon alaiset punakaartit. Helsin-gin punakaartia johti Kustaa Rovio, jokahänkin oli Pietarin bolševikkeja. Myö-hemmin vapaussodassa monia venäläisiäja baltialaisia bolševikkeja oli merkittä-vissä tehtävissä punaisten puolella.
Joulukuun alussa 1917 alkoivat Saksan jaVenäjän aseleponeuvottelut Brest-Li-tovskissa. Suomi uhkasi jäädä Venäjänetupiiriin, ja jääkäritkin olivat ”internoi-tuina” Libaussa. Senaatti julisti Suomenitsenäiseksi saavuttamatta kuitenkaankäytännön tilanteeseen mitään muutosta.Bolševikit jatkoivat valtansa lujittamistaBrest-Litovskin neuvotteluissa. Lenininja erityisesti Trotskin tavoitteena oli saa-da Euroopan työväenluokka yhtymääntulevaan maailmanvallankumoukseenlupaamalla tavoitteikseen rauhan, ei so-takorvauksia, ei alueluovutuksia sekäkansojen itsemääräämisoikeuden. Lenintunnusti osittain Suomen itsenäisyyden31.12.1917, täysin itsenäinen Suomi olisikuitenkin vasta suomalais-venäläisen se-kakomission sovittua yksityiskohdista.
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Uutela huomautti, että Leninillä ja kan-sallisuusasiain kansankomissaarilla Stali-nilla ei ollut aikomustakaan päästää Suo-mea käsistään, sillä bolševikit eivät kos-kaan nimenneet edustajiaan komissioon.
Onneksi itsenäisyysaktivistit olivat jää-käriliikkeen avulla saaneet muodostettuahyvät suhteet Saksan sodanjohtoon, silläBrest-Litovskin rauhanneuvotteluissaSuomen kohtalo oli vaakalaudalla. Sak-san ulkoministeriö, joka oli lähettänyt”Lenin-basillin” Venäjälle, halusi pikim-miten solmia rauhan itärintamalla saa-dakseen joukkoja vaikeuksissa olevallelänsirintamalle. Saksan sodanjohto sensijaan oli taipuvaisempi sotilaalliseenratkaisuun ja jatkoi Suomen itsenäisyys-liikkeen tukemista. Brest-Litovskin neu-vottelujen keskeydyttyä helmikuussa1918 Saksa saattoi lähettää jääkäreidenpääjoukon Suomeen samalla, kun se itseeteni Baltian maihin, Puolaan ja Ukrai-naan. Leninin suostuttua rauhanehtoihin3.3.1918 oli Saksan varmistettava, ettei-vät suomalaiset etenisi liian pitkälle Pie-tarin suuntaan; siksi se lähetti von derGoltzin Itämeren divisioonan Etelä-Suo-meen vahtimaan suomalaisia.
Ensimmäisen maailmansodan virallinenpäättymishetki on 11. marraskuuta 1918,kello 11:11, Saksan päätettyä vetäytyä so-dasta, mutta taistelut Euroopan itäosissajatkuivat vaatien miljoonia uhreja bolše-vikkien tavoitellessa maailmanvallanku-mousta. Taistelut aaltoilivat Itä-Karjalassa,Baltian maissa, Puolassa, Ukrainassa,Georgiassa, Armeniassa ja Azerbaidža-nissa sekä Venäjän sisäosissa aina vuo-teen 1924 saakka. Ne näistä reunaval-tioista, jotka olivat pystyneet luomaanriittävän vahvan oman armeijan, selvisi-vät mullistuksista itsenäisinä. Näidenjoukkoon kuului onneksemme myösSuomi, jonka kohtalo sinetöitiin Tartonrauhansopimuksessa.
Uutela päätti esityksensä johtopäätök-siin: Vapaussota vuonna 1918 oli osa it-

senäistymistaistelua, joka kesti vuodesta1914 vuoteen 1920. Itsenäisyysjulistus eisiis riittänyt Suomen vapautumiseen,vaan todelliseen itsenäistymiseen tarvit-tiin aseellista voimaa. Näin ollen vapaus-sota ei ollut myytti eikä valkoisten propa-gandaa, vaan taistelut itärajalla jatkuivatvuoden 1920 Tarton rauhaan saakka.
Professori Ohto Manninen totesi avaus-puheenvuorossaan, että Neuvosto-Venä-jän aikomus liittää reunavaltiot muodos-tettavaan sosialistiseen tasavaltaan onkiistatta todistettavissa, vaikka esimer-kiksi Venäjällä ei ole vieläkään tuotu päi-vänvaloon arkistoista löytyvää Lenininlausuntoa joulukuulta 1917: ”Suomi ontoistaiseksi porvarillinen tasavalta”.Lausunnosta käy Mannisen mukaan ilmi,että tarkoituksena oli Suomen eroaminenVenäjästä tulevaa yhdistymistä varten.Manninen nosti myös esille kansanko-missaarien neuvoston sisäisen hajanai-suuden. Hän muistutti, että neuvostossaoli bolševikkien lisäksi myös vasemmis-tososialistivallankumouksellisia, jotkaolivat osin jopa radikaalimpia kuinbolševikit. Hän kertoi myös paljon mie-lenkiintoisia yksityiskohtia vapaussodankulusta ja maailmanpoliittisesta tilan-teesta.
Sitkeästi sisällissota-termiä käyttävä toh-tori Aapo Roselius huomautti avauspu-heenvuorossaan, että vuosien 1917-1920tapahtumia arvioitaessa pitää muistaa,ettei toiminta ollut kovin suunnitelmal-lista tilanteen ollessa niin sekava. Tästähän mainitsee esimerkkinä saksalaistentulon - organisoidulla sotajoukolla ei ol-lut mitään vaikeuksia toteuttaa suunni-telmaansa sekavissa oloissa. Roseliusväitti yllättäen, että vaikka laillisesta hal-lituksesta puhuttaessa voidaan juridisestiosoittaa tiettyjä asioita, kyse on kuitenkinsiitä, minkä ihmiset näkevät lailliseksi.Hän totesi: ”Loppuvuodesta 1917 osakansasta hyväksyi hallituksen, osa taasei, niin mikä siinä sitten on laillista jamikä ei.” Roselius kiinnitti myös huomiota
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maailmalla ilmenneeseen uuteen trendiinhyväksyä pienten kansallisvaltioidensyntyminen. Kiintoisaa oli harvoin mai-nittu Ruotsin vasemmiston kriittinensuhtautuminen Suomen punaiseen val-lankumoukseen, mikä johtui siitä, ettäääriradikaalit oli siellä ajettu pois vasem-mistosta jo vuoden 1917 aikana. Punaiseteivät siis saaneet tukea Ruotsista.
Paneelin aluksi Markus Uomala totesikaikkien kolmen panelistin korostaneensitä, että tilanne oli vähintäänkin sekava.Jussi Seppälä totesi, että vaikka Roseliusepäili, ettei Suomessa kenelläkään ollutselkeää käsitystä vallitsevasta tilanteesta,niin ainakin Svinhufvud ja Mannerheimtiesivät tilanteen tarkalleen. Hän kysyimyös ”Olisiko sota voitettu ilman jääkäreitä?" Roselius totesi, että punaistenmahdollisuus käydä sotaa oli rajallinen,ja hän nosti myös esille ruotsalaisten up-seerien osallistumisen päämajan esikun-tatyöskentelyyn. Uutelan mukaan sodanalussa kokemattomat suojeluskuntajou-kot eivät olisi selviytyneet ilman jääkä-rien etukomennuskuntien panosta. Hänmuistutti myös, että huollon kannaltamolemmat osapuolet olivat suurvaltojenvarassa.
Folke Pettersson näki sotiamme edeltä-vissä tilanteissa yhteneväisyyksiä nykyi-syyteen: tilanne on sekava Euroopassa.”Aiemmin saimme apua Saksalta, pitäisikö meidän nyt kääntyä Naton puoleen”, hän pohti ottamatta kantaa asiaan.Manninenkaan ei ottanut kantaa Nato-kysymykseen, mutta hän muistutti Eu-roopan yhdysvallat –hankkeesta 1940-luvulla; hanke kariutui saksalaisten vas-tustukseen.
Sami Sihvo pohti suomalaisen armeijanvahvuutta vapaussodan jälkeen ja totesi,että vaikka valkoinen armeija oli vieläheikko, se oli kuitenkin riittävän vahvasuhteessa Venäjän voimavaroihin. Häntotesi myös, että vaikka virallinen Ruotsi

oli neutraali, se ei estänyt jääkäreidenkauttakulkua, ja maasta löytyi ymmär-rystä aktivisteja kohtaan. Sihvo kysyikin:”Minkälainen oli suomalaisten aktivistien taito käyttää hyväksi suurvaltapoliittista tilannetta?” Mannisen mukaanSaksan hallitusvalta ei ollut varauksetto-man myönteinen jääkäriliikkeeseen jaaktivistien toimintaan mutta ei toisaaltaollut varma, tarvittaisiinko suomalaisiasittenkin, niinpä jääkärikoulutus järjes-tyi. Roselius totesi, että saksalaisten vai-kutus Suomen tapahtumissa oli moni-ulotteinen, sillä Saksan tapa käyttäämahtiaan sodan jälkeen synnytti ristirii-toja, ja aktivistien keskuudessa tämäluonnollisesti herätti jännitteitä. RailiLouhisola totesi kuitenkin: ”Lopputuloskaikkien sotien jälkeen on se, että josSaksa ei olisi tullut apuun, emme istuisitässä.”
Tilaisuus päättyi Sami Sihvon huomau-tukseen, että Ranskahan tunnusti hyvinvarhaisessa vaiheessa itsenäisyyden. ”Perusteena oli se, että suomalaiset ostivatRanskasta niin paljon viiniä, että kannatti tunnustaa”, hän totesi loppukeven-nykseksi.

Nina Schleifer

Professori Ohto Manninen, tohtori Aapo
Roselius, Markus Uomala ja Jyrki Uutela
 Valok. Nina Schleifer
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KOULUPOJAN
ESITELMÄ
TALVISODAN
JÄLKEEN:
SUOMUSSALMEN
TAISTELUT

Monta kiinnostunutta kuulijaakokoontui tiistaina 11. päivänäjoulukuuta 2012 kuuntelemaanyhdistyksemme jäsenen Heikki Hongis-ton esitelmää, jonka hän piti ensimmäi-sen kerran syyskuussa 1940. Hongistototesi, että talvisodan jälkeen käynnistyivähitellen myös koulunkäynti. Hän pääsisyksyllä 1940 16-vuotiaana Jyväskylänlyseon VI luokalle, jossa yhtenä tehtävä-nä oli esitelmän pito. Hongisto päätti pi-tää esitelmän Suomussalmen taisteluista,joista kertovan Hjalmar Siilasvuon kirjanhän oli juuri saanut lahjaksi.
Hongisto elävöitti mielenkiintoista esi-telmäänsä taistelupaikkoja ja rintamalin-joja kuvaavilla karttapiirroksilla. Eräsniistä oli professori Ohto Mannisen Ve-näjän arkistoista löytämä Neuvostoliitonalustava hyökkäyssuunnitelma, josta käyilmi tarkoitus murtaa suomalaisten puo-lustus Kuhmossa ja Suomussalmella jajatkaa hyökkäystä Kajaaniin ja OuluunSuomen katkaisemiseksi sen kapeimmal-ta kohdalta ja katkaista maayhteys Ruot-siin.
Hongisto kertoi, että hänen esitelmänsäalkoi, niin kuin tuon ajan tapaan kuului,arvokkaalla paatoksella: ”SotamarsalkkaMannerheim lausui päiväkäskyssäänSuomen sotilaille 14. päivänä maaliskuuta 1940: ”Olen taistellut monilla tantereilla, mutta en ole vielä nähnyt vertaisianne sotureita.” Niin totta kuin nämä sanat ovat koko Suomen kunniakkaaseen armeijaan nähden, ne sopivaterityisesti niihin sotureihin, jotka Suo

mussalmen erämaissa joutuivat puolustamaan uskontoaan, kotiaan ja isänmaataan. Heitä vastassa oli suunnatonylivoima, mutta suomalaisina sotilainahe taistelivat sankarillisesti kyeten lopulta saavuttamaan koko sodan suurimman voiton, Suomussalmen taistelujen kunniakkaan voiton."

Tämän jälkeen esitelmässä oli pieni se-lostus Suomussalmelle kootusta ErillinenPataljoona 15:stä, ja sitten siirryttiin so-dan alkutapahtumiin: ”Marraskuun 30.päivänä alkoivat sotatoimet Suomussalmellakin. Vahvat vihollisvoimat ylittivätrajan ja etenivät kahdessa ryhmässä,pohjoisempana Juntusrannan ja etelämpänä Raatteen suunnalta. Päähyökkäystä oli odotettu Raatteen tietä myöten, mutta talviset olosuhteet antoivatvihollisen vapaasti valita hyökkäyssuuntansa. Niinpä venäläiset alkoivatkin päärynnäkkönsä Juntusrannastakäsin. Alkutaistelut, joita käytiin kumpaakin vihollisryhmää vastaan, eivätolleet pahempia, mutta sitten vihollisenkasvanut painostus pohjoisemmastasuunnasta aiheutti suomalaisjoukoillepakollisen perääntymisen. Ryssäin tarkoitus oli selvä, Juntusrannan vihollinensulkisi pienet suomalaisjoukot Raatteenja Suomussalmen kirkonkylän väliselletielle, mistä ne olisi helppo murskata.

Heikki Hongisto havainnollistaa esitystään
kartalla.  Valok. Nina Schleifer
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Eversti Siilasvuon suunnitelmana olierottaa yhtyneet vihollisrivistöt toisistaan, lyödä kiila niiden väliin ja nujertaa ensin toinen, sitten toinen vihollisryhmä. Joulukuun 11. päivänä alkoikinsitten ensimmäinen suomalaishyökkäys,ns. kirkonkylän hyökkäystaistelu. Eteneviä joukkoja johti everstiluutnanttiMäkiniemi. Taitavasti suunniteltuahyökkäystä eivät viholliset voineet kestää. Rohkein rynnäköin vallattiin tukikohta toisensa jälkeen. Vihollisen tappiotolivat suuret, ja sotasaalista alkoi kertyä. Todellinen suomalainen taistelumieli oli vallannut joukot. Ylivoimaisuudestaan huolimatta ryssäin ei auttanutmuu kuin perääntyä, ja 13. päivänä suomalaiskomppaniat olivat, huolimattahirvittävästä konekiväärien, suorasuuntaustykkien ja lentohävittäjien tulesta,kirkonkylän edustalla.

Taistelun aikana vaadittiin suomalaisilta usein tavatonta rohkeutta. Erään kirkonkylän liepeillä olevan kukkulan takaa ilmestyi äkkiä kaksi hyökkäysvaunua. Harva metsä ei kyennyt suojaamaan suomalaisjoukkoja, jotka olivatjuuri vallanneet pistimin ja pistoolein

Tilanne kävikin hyvin vakavaksi, silläpohjoisesta etenevät ryssät onnistuivatkiertämään suomalaiskomppaniat pakottaen ne perääntymään. Ennen itsenäisyyspäiväämme tapahtuneet taistelut olivat siis olleet viholliselle jonkinverran tuloksellisia, vaikka olivatkintuottaneet sille suuria tappioita. Voimakas hyökkäys jatkui, ja rajan takaa tuliyhä uusia ryssälaumoja. Pian saatiintietää Neuvostoliiton koko 163. divisioonan ylittäneen rajan Juntusrannan kohdalla, vieläpä muutamilla erikoisjoukoilla vahvistettuna. Tällöin oli tehtäväraskas päätös, Suomussalmen komeakirkonkylä oli jätettävä viholliselle, sillämuuten suomalaisjoukkoja olisi odottanut varma tuho, ja vihollisen pian yhtyville hyökkäysryhmille olisi avautunutavoin tie länteen. Väsyneet joukot saivatkäskyn vetäytyä järvikannaksen taakse.Tästä syystä päätti ylipäällikkö lähettääSuomussalmellekin lisävoimia määrätensamalla tällä rintamanosalla taistelevien joukkojen komentajaksi everstiHjalmar Siilasvuon.
Joulukuun 7. päivänä vihollinen valtasisuomalaisten sitä ennen poroksi polttaman kirkonkylän. Mutta nyt saapui suomalaisillekin lisävoimia, ja muodostuiprikaati, joka kuitenkin oli toistaiseksikokonaan vailla tykistöä. Ja kun joulukuun 9. päivänä tapahtunut vihollisenvoimakas hyökkäys Kiantajärven lounaispuolella olevia joukkojamme vastaan verisesti torjuttiin, oli jo valmisteilla omakin hyökkäys. Tulleet apujoukotantoivat suomalaisille rohkeutta, ja jokainen oli varma, että taisteluidenkäännekohta oli saavutettu. Vaikkahyökkäysvaunuja olikin tykistön puutteessa mahdoton tuhota, jos ne mahdollisesti tulisivat jäälle, eikä etukäteenvalmistettuja asemiakaan ollut, pitiväturhoolliset joukot nyt vihollisen kurissa.Pian oli Kiantajärven jäällä kaatuneitavihollisia enemmän kuin oli suomalaisiapuolustajia.

Raatteen tie hiljenee 7. tammikuuta. Uhka maan
kahtia jakamisesta on poistunut.  Kuvateksti ja
valok. Suomen kuvalehti 26.11.1999, s. 28, Einari
Aakenuksen kokoelma
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vihollisen vahvasti varustetun tukikohdan. Hyökkäysvaunut oli saatava poistumaan. Pari rohkeata reserviupseerialähti silloin ryömimään tankkeja kohti,toisella iso Mauser, toisella kasapanoskädessään. Kun edellinen oli saapunutnoin 30 metrin päähän vaunusta, tyhjensi hän äkkiä pistoolinsa hyökkäysvaunun tähystysaukkoon. Sen konekivääri vastasi, ja reservin vänrikki heittäytyi maahan ampuakseen hetken kuluttua toisen lippaan vaunua kohti. Jälleen vastasi konekivääri, mutta nuoriupseerimme tyhjensi vielä kolmannenkin lippaan, ja silloin tankit poistuivat.Toinen upseereista ei kerinnyt edes heittää kasapanostaan, niin kiire tuli tankeille. Verinen taistelu ratkesi vihdoinjoulukuun 16. päivänä suomalaistenvoittoon. Suomussalmen kirkonkylä olijälleen omissa käsissä ja, mikä tärkeintä, vihollisen yhteydet etelään ja itäänoli katkaistu.
Joulukuun puolivälissä saapui suomalaisille ensimmäinen tykistöosasto, kokonaista neljä kanuunaa, ja niinpä vähän ennen joulua suoritettiinkin sittenensimmäiset iskut sekä Hulkonniemenettä Raatteen suuntaan. Viimeksi mainitulta taholta uhkasikin suuri vaara. 44.venäläinen divisioona oli nimittäinodottamassa Raatteen tiellä. Sille ei millään tavalla olisi ollut mahdotonta pyrkiä uudelleen pohjoisemman divisioonanyhteyteen. Kirkonkylän sekä sitä seuranneen Hulkonniemen taistelun aikanase pysyi vain hyvin pienten suomalaisosastojen sitä pidättäessä täysin toimettomana. Raatteen tiellä olevat joukot olivat ukrainalaisia miehiä, ja näissä heräsijo ensimmäisten hyökkäysten aikana sellainen pelko suomalaisia kohtaan, etteivät he tästä enää vapautuneetkaan.
Mutta suomalaisjoukkojenkin suuruuslisääntyi vielä ennen joulua. Prikaatistakasvoi lähes divisioona. Aluksi se ei sitänimeä tosin olisi ansainnut, mutta vähi

tellen siihen tuli pienempiä osastoja lisää. Nyt saatettiin aloittaa suuri hyökkäys, joka onnistuttuaan johtaisi 163.divisioonan tuhoon. Joulukuun 27. päivänä alkoikin suurtaistelu. Kuolemaahalveksien, täynnä sankarillista intoarynnistivät sotilaamme eteenpäin. Ensimmäiset vihollisryhmät ajettiin voimakkaasti taaksepäin. Koko ajan Raatteen tieltä kohdistuva 44. divisioonanantama uhka pakotti suomalaiset yrittämään kaikkensa. Huolimatta vihollisen raivokkaista ponnistuksista säilyttää asemansa olivat suomalaiset ensimmäisen hyökkäyspäivän päättyessä lyöneet useita vihollisjoukkoja ja tuhonneetlukemattomia korsuja mutta tästä saaneet antaa monta kallista uhria isänmaalle. Kaikesta huolimatta ei kuitenkaan ensimmäinen taistelupäivä olluttuonut ratkaisua. Raatteen tien muodostama uhka paisui hetki hetkeltä. Onneksi suomalaisille saapui silloin rintamalle uusi vastaperustettu sissipataljoona, joka lähetettiin vahvistamaan Raatteen vihollista pidättelevää suomalaiskomppaniaa.

Seuraavana taistelupäivänä jo aikaisinaamulla alkoivat joukkomme, jotka olivat nukkuneet yönsä paljaalla hangellakovassa pakkasessa, jatkaa hyökkäystään majuri Karin toimiessa näidenjoukkojen komentajana. Vähin erin ryssäläisjoukot jättivät asemansa ja alkoivat

Suomussalmen taistelijoita tauolla
 Valok. teoksesta "Viisi sodan vuotta", s. 148
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toivottoman paon Kiantajärven jäätämyöten. Hyvin suuri osa 163. divisioonasta oli tuhottu käydyissä taisteluissa,ja pakenevat löysivät kohtalonsa suomalaisen metsän keskellä sissijoukkojentoimesta. Suomalaiset olivat kaikkialla,eivätkä missään. Heitä oli mahdotonvastustaa.”
Tämän jälkeen esitelmässä käsiteltiinrunsasta sotasaalista. ”Heikosti aseistetutsuomalaisjoukot saivat tervetulleen asetäydennyksen. Saaliin joukossa oli ennen saadun lisäksi 6 haupitsia, 13 kenttä ja 2 ittykkiä, 4 itkonekivääriä, 11hyökkäysvaunua, 2 panssariautoa, 150kuormaautoa, 250 hevosta sekä runsaasti ammuksia. Myös saattoivat joukkomme kotirintamalle tiedottaa saaneensa noin 500 vankia. Sotilaitten taisteluinto ja rohkeus olivat johtaneet Suomen aseiden loistavaan voittoon. Illantullen suomalaisjoukot suorittivat jumalanpalveluksen kiittäen Herraa saavutetusta voitosta.”
Heikki Hongisto totesi, että tällä tavoinsiis koulupoika oman armeijan ponnis-tuksia ihannoiden ja ylisanojakin käyt-täen kertoi venäläisdivisioonan tuhosta.Aistittavissa on talvisodan aikainen ko-din, uskonnon ja isänmaan puolesta–henki. Kertomus ei hänen mielestääntodellakaan ole sotahistoriallinen, eikäkoulupoika osannut puuttua juuri lain-kaan strategisiin näkökohtiin, ei myös-kään esikuntatyöskentelyyn.
Esitelmä jatkui selostuksella Raatteentien taisteluista, ohessa esimerkki: ”Venäläisrykmenttien tuhoamista vartenolivat partiojoukot jo pitkähkön ajantehneet pieniä sivustahyökkäyksiä vihollisen kimppuun. Missä vain venäläiset olivat pakkasen suojaksi sytyttäneetnuotion, siellä oli myös suomalainenhiihtopartio. Aaveina hiipivät hiihtäjämestarit nuotioiden ympärille, heittivätkäsikranaattinsa ja tuhosivat konepis

tooleillaan jäljelle jääneet viholliset. Jaennen kuin naapurinuotioiden asukkaatolivat ennättäneet apuun, olivat sissittuulen lailla hiihtäneet tiehensä. Tämäsekä suomalaiskomppanioiden yrityksettuhota kaikki Raatteen tien eteläpuolellaolevat vihollisryhmät kypsyttivät tulevaa divisioonan tuhoa. Eräs osasto eristettiin kokonaan muista. Syntyi ensimmäinen Raatteen motti, Haukilan motti.”
Seuraavaksi esitelmässä kerrottiin jouk-kojen koostumuksesta ja komentajista:”Lopullinen hyökkäyssuunnitelma valmistui. Tammikuun 4. päivänä antoi komentaja joukoilleen hyökkäyskäskyn, jaseuraavana päivänä alkoikin sittenRaatteen taistelu. Ensimmäinen taistelupäivä ei vielä missään johtanut lopulliseen ratkaisuun, mutta vihollisen liikkumisvapautta oli suuresti rajoitettu.Neljästä eri suunnasta everstiluutnanttiFagernäsin, majuri Karin, everstiluutnantti Mäkiniemen ja everstiluutnanttiMandelinin johtamat joukot etenivätRaatteen tielle saakka, lähinnä rajaatoimivan ryhmä Fagernäsin räjäyttäessä pari maantiesiltaa vihollisyhteyksienkatkaisemiseksi. Taistelupäivä oli ollutverinen. Monen urhoollisen suomalaisensotilaan sydänveri punasi puhdastahankea.
Seuraavana päivänä jatkui suomalaishyökkäys, ja vihollisdivisioonan luhistuminen alkoi. Useissa kohdin taisteltiinmies miestä vastaan. Suomalaisia eivoinut estää mikään. Vasta sankarikuolema pysäytti heidän etenemisensä. Rajujen hyökkäyksien tuloksena oli maantie paloiteltu motteihin, joista Haukilanmotti oli jo tuhottu. Seuraava päivä toimukanaan vihollisdivisioonan tuhon.Ukrainalaiset sotilaat oli vallannut ääretön kauhu. Epätoivoisina kahlasivatvoitetut viholliset lumessa tietämättäminne mennä. Järkevimmät heittivätaseensa, mutta monin paikoin vihollinen
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kuitenkin teki kovaa vastarinta. Niistävenäläisistä, jotka politrukkien uhkaukset olivat saattaneet mistään välittämättömiksi, vain harvat välttivät kohtalonsa, Vertoja vailla oleva tuhoamistaistelu oli päättynyt divisioona Vinogradoffin, kuten sitä myös komentajansamukaan nimitetään, täydelliseen tuhoon.”
Raatteen tien valtava sotasaalis, otetutvangit jne. olivat seuraavaksi käsittelynkohteina. Heikki Hongiston esitelmäpäättyi seuraavasti: ”Raatteen taistelulopetti sotatoimet Suomussalmella, mutta suomalaiset sankarijoukot siirtyivätKuhmon rintamalle, missä niiden rivitvielä monessa ankarassa taistelussaharvenivat. Ansioistaan Suomussalmentaisteluissa korotettiin eversti Siilasvuokenraalimajuriksi, everstiluutnantitMäkiniemi ja Fagernäs eversteiksi sekämajuri Kari everstiluutnantiksi.
Raatteen samoin kuin muutkin Suomussalmen taistelut ratkaisi vihollisyhteyksien täydellinen katkaiseminen, mikätaas oli loistavan sissitoiminnan tulos.Mutta suurin ansio näihin voittoihinlankeaa suomalaisille sotureille, jotkavaivojaan säästämättä rohkeasti puolustivat maataan kuolemaan asti. Joukoille annettu tehtävä suoritettiin loppuun huolimatta kalliista uhreista. He

antoivat nöyrinä elämänsä isänmaan,kodin ja uskonnon puolesta. He näyttivät Suomen kansalle kunnian tien, jokaoli raskas, mutta ainoa.”

Tämän mielenkiintoisen esitelmän jäl-keen pääsimme vielä tutustumaan toisensilloisen koulupojan, Einari Aakenuksen,hienoon lehtileikekokoelmaan, jossa olikuvia myös Raatteentieltä. Kokoelma si-sältää lehdissä julkaistuja kuvia ja kart-toja aikajärjestyksessä. Aakenus pyysikäsittelemään leikekirjaa varoen, sillä seon kovin hauras, koska 1940-luvulla eivielä ollut käytössä hapottomia papereitaja sanomalehtipaperikin oli melkeinpuhdasta hioketta, jonka joukossa oli vä-hän sulfiittia.
Nina Schleifer

SUURJUOKSIJAN
KOTIINPALUUHakkapeliitta nro 29/1940 kertoooheisen kuvan kuvatekstissä äs-kettäin kotimaahan palanneestasuurjuoksija Taisto Mäestä, joka oliAmerikassa juossut miljoonia Suomellejaettavaksi sodan johdosta kärsimäänjoutuneille. Kuvassa hän on ojentamassaAmerikan tuliaisia talon nuorelle neidille.

Raimo Berkan

Einari Aakenus  Valok. Nina Schleifer
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MÄNTYVAARAN
TAISTELUEräs sotahistoriamme uljaimmistataisteluista käytiin Mäntyvaarassa20.12.1939 kahdenkymmenen as-teen pakkasessa. Neuvostoliittolainenpataljoona hyökkäsi yllättäen erämaankautta suomalaisten selustaan Kuusa-mon-Kemijärven tielle klo 14. Aikomusoli katkaista tie joulukuun 21. päivänvastaisena yönä syntymäpäivälahjaksi”Isä Stalinille”.
Tien varressa levossa olleet suomalaisetEr.P 17:n joukot aloittivat vastahyök-käyksen vihollisen kiivaassa tulessa. Sal-lalaisista perustettu 1. komppania ja Pel-kosenniemen ja Savukosken miehistä pe-rustettu 2. komppania lähtivät hyökkää-mään tien yli suoraan kohti lumisen vaa-ran lakea. Kolme kilometriä lännempänäollut kemijärveläisistä perustettu 3.komppania lähti hälytyksen saatuaansaartamaan neuvostojoukkoja kiertäenniiden selustaan pohjoisen kautta.

Taistelut olivat rajuja. Sotahistorian lai-toksen Pentti Airion tekemässä julkai-sussa "Sallan suunnan taistelut 19391940" kerrotaan mm: "Tappiolistalla oliniin paljon upseereita, että kesken taistelun lähetit tulivat pyytämään majuriRoinisen komentopaikalta upseeritäydennystä taistelun jatkamiseksi. Roinisen laatiman taistelukertomuksen mukaan miehet ilmoittivat kyllä jatkavansataistelua mutta tarvitsevansa upseereitajohtajiksi." Useita tunteja kestänyt, osit-tain käsikähmänä käyty yllätystaistelukääntyi lopulta suomalaisten voitoksi.Suomalaiset olivat jättäneet reppunsalähtöalueelle, ja niinpä venäläiset erot-tuivat selässä kannetusta repusta ja piip-palakista. Pimeässä tunnustelemalla sel-visi, oliko kyseessä oma vai vihollisen so-tilas. Vihollisiksi tunnistetut tapettiin lä-hitaistelussa puukolla tai pistimellä.

Ennen keskiyötä taistelu oli ohi. Taiste-lussa kaatui noin 300 venäläistä ja 17suomalaista, lisäksi 29 miestä haavoittui.Neuvostojoukkojen eteneminen 20 kilo-metrin päässä olevan Kemijärven suun-taan tyrehtyi kuitenkin taistelun jälkeen.
Mäntyvaaran taistelun muistomerkkiinovat taisteluun osallistuneet veteraanithalunneet kirjoitettavan: ”Tässä auttoiHerra”. Tämä urhea taistelu ja siitä tehtymuistomerkki tulivat puheeksi joulukuunlounastilaisuudessamme, joten siitä otet-tu valokuva on tämän lehden kannessa.

Jyrki Uutela & Nina Schleifer

Viitostien varrella oleva opaskartta
Mäntyvaaran taistelusta. Vanha Viitostie näkyy
kartassa tummempana, uusi vaaleampana.
Joukkohaudat on karttaan merkitty
seuraavalla tunnuksella:
 Valok. Nina Schleifer

Venäläinen sotavanki
piippalakki päässään
 Valok. julkaisusta "Sallan

suunnan taistelut 1939
1940", s.29
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ISÄNMAALLISET ÄÄRI
LIIKKEET ESILLÄ
NURMIJÄRVELLÄTunnettu keräilijä, vanhempi kons-taapeli Hannu Lakee, piti jälleenperinteeksi muodostuneen syys-näyttelyn marraskuun puolivälissä Nur-mijärven käräjäsalissa. Aiheena olivattällä kertaa Lapuan Liike ja sen seuraajaIsänmaallinen Kansanliike (IKL).
Näyttelyä avattaessa paikalla oli vapaus-sodan perinnetyöstä sekä paikallisella et-tä valtakunnallisella tasolla tunnettujahenkilöitä, ja avajaisiin oli ehtinyt myöseduskunnan puolustusvaliokunnan pu-heenjohtaja Jussi Niinistö. Virallisenosuuden jälkeen näyttelyyn saapui lähin-nä paikallista yleisöä.
Lakeen kokoelmia olivat täydentäneetomalla materiaalillaan Keijo Kyöttilä jaPekka Salo. Paikalliset reserviläiset aut-toivat näyttelyn pystytyksessä ja purka-misessa ajan henkeen sopiviin asuihinpukeutuneina.

Lapuan Liikettä koskeva materiaali olipääosin järjestön käytössä ollutta. IKL-aineistossa oli paljon järjestön rahoituk-sen tueksi tuotettua myyntimateriaaliakuten postikortteja. Kylttejä, julisteita jamuita painotuotteita - kuten järjestölehtiAjan Suuntaa – oli mukana edustavaotos. Salin peräseinän kuvasuurennoksetkertoivat matkasta talonpoikaismarssilleja itse marssista.
Näyttelyn ainutlaatuisinta nähtävää olivatIKL:n johtohahmolle Paavo Susitaipaleellekuuluneet esineet, kuten hänen piippunsa,talonpoikaismarssin käsivarsinauha jamuutamat poiminnat hänen kirjastostaan.
Lapuan Liike oli spontaani kansanliike.Kommunismi koettiin nousevaksi uhaksi,ja sitä herättiin vastustamaan erityisestiPohjanmaalla 1920-luvun lopulla. La-puan Liikkeen suuri voimannäyttö oli ta-lonpoikaismarssi heinäkuussa 1930.Kulminaatiopiste ja samalla toiminnanloppu oli Mäntsälän kapina helmi-maa-liskuun vaihteessa 1932.
Isänmaan edun valvontaa jatkoi IKL, jos-ta tuli myös eduskuntapuolue. Toimintaei enää ollut spontaania kansalaistoimin-taa, vaan demokratian ja puoluejärjestel-män kautta toteutettua.
Lakeen näyttelyt ovat olleet erittäin kiin-nostavia. Sota- ja lähihistoriaan liitty-neet aiheet ovat käsitelleet mm. vapaus-sotaa, heimosotia, talvisotaa, jatkosotaasekä Puolustusvoimain merkkejä, tun-nuksia ja asepukuja. Aiempiin näyttelyi-hin voi tutustua leikekirjojen avulla.
Näyttelyt olisivat asioihin lähemmin pe-rehtymättömille oivallinen ikkuna lähi-menneisyyteen, mutta suppea, vain yh-teen viikonloppuun rajoittuva aukioloai-ka karsii valitettavasti suuren osan po-tentiaalista yleisöä pois. Erityisesti kou-lulaisille näyttelyt olisivat erinomainenhistorian elävöittämiskeino.

Seppo Simola

Näyttelyn järjestäjä Hannu Lakee
tavoittelee marssiaskelia taustalla
olevan talonpoikaismarssin kuvan
tahtiin.  Valok. Seppo Simola
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SEMINAARI LAIHIAN
LUKIOSSA 4.12.2012
”KOHTI VAPAUSSODAN
ALKAMISEN 95–VUOTIS
JUHLAA”

Tiedämmekö tarpeeksi ja tasapuoli-sesti, mitä kaikkea liittyi Suomenitsenäistymiseen ja mitä tapahtui?Peitelläänkö meillä vuoden 1918 sodannimikikkailulla sen oikea luonne ja saa-vutettu lopputulos? Onko meillä edel-leenkin tarve toimia niin, että peittelem-me silloisen Neuvosto-Venäjäksi muuttu-massa olleen Venäjän osuutta syntynee-seen sotaan? Olisiko aika palata juurille jaavata tapahtumat, jotka johtivat sotaan,jossa maamme itsenäisyys varmistui?Mistä kaikki alkoi ja mihin päättyi?
Edellä kirjoitettu oli seminaarin lähtö-kohta, mikä oli myös tiedotusvälineisiinmenneessä tiedotteessa. Siinä oli myösMannerheimin lausuma huoli sisällisso-ta-käsitteen vaikutuksesta vapaussodantodelliseen saavutukseen. Seminaariaseuraamaan saapuivat paikallislehden jaPohjalaisen toimittajat.
Seminaarin tavoitteeksi asetin lukiolais-ten tietämyksen lisäämisen vapaussodas-ta: miten siihen jouduttiin ja miten se al-koi Pohjanmaalla sekä sodan nimikysy-myksen historian. Tiesin, että koulunopetuksessa asia käsitellään sisällissota-na siitä syystä, että halutaan olla neut-raaleja.
Seminaari oli avoin, mutta arkiaamunhuomioiden emme saavuttaneet suurtaulkopuolisten osallistumista. Pääkohteeneli lukion oppilaiden lisäksi seminaariinosallistui yläasteen luokkia. Alustuksia japaneelikeskustelua oli kerrallaan kuun-telemassa 30-50 oppilasta. Seminaarissakäsittelimme kolmen otsakkeen puitteis-

sa tapahtumia Suomessa 1917 ja niidenseurauksia, pohjalaisten suojeluskuntienvenäläisjoukkojen aseistariisuntaa ja va-paussodan alkuasetelman varmistamistasekä sodan nimikysymystä.
Ensimmäisessä alustuksessa käsittelinVenäjän sisäisen kehityksen keskeisiävaikutuksia Suomessa, väkivaltaisuuksiavuoden 1917 aikana, syksyn 1917 edus-kuntavaalien merkitystä ja itsenäisyydenjulistamiseen johtaneita vaiheita sekävallankumouksen alkua. Osuuteni päät-teeksi käsittelin ”Vuosien 1917 ja 1918kaikuja tuleville vuosikymmenille. Vapaussodan loppuselvittelyissä kapinajohtajat pakenivat Venäjälle hylätenjoukkonsa. Mukana oli myös puolet Sosialidemokraattien kansanedustajista.Näistä aineksista muodostui solu, jokayritti jatkaa sitä, mikä epäonnistui talvella 1918. Venäjällä perustettiin Suomen Kommunistinen puolue elokuun 28.päivänä 1918. Sen toiminnan tavoitteena oli perustaa aseellisen vallankumouksen kautta Suomeen rautainentyöväen diktatuuri. Suomen eduskunnassa kommunistien peitejärjestön kansanedustaja teki lakiesityksen, jossavaadittiin Suomen liittämistä sosialistisena neuvostotasavaltana Neuvostotasavaltojen joukkoon. Maanalainen kumousyritys jatkui siis Suomessa Moskovasta ohjattuna. Voitte kuvitella, miltätämä kaikki tuntui kapinan kukistaneista suomalaista 1920 luvulla.”
Laihialaisen Heikki Peltomäen alustuskeskittyi pohjalaisten suojeluskuntienvalmiuksien kehittymiseen Saksasta tul-leiden jääkäreiden, ns. ”Heiskasen staa-bin”, aloittaessa suojeluskunnissa vapaa-ehtoisten koulutuksen. Juho Heiskasenjohtamana 14 jääkäriä koulutti marras-kuun 1917 alusta tammikuun 1918 lop-puun 15 pitäjän alueella noin 3 000 hen-kilöä. Heikki Peltomäen mukaan jääkä-reiden koulutustoiminnalla oli iso merki-tys suojeluskuntien taisteluvalmiuteen
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vapaussodan alkuvaiheessa. Pohjalaisistasuojeluskunnista tuli sotilaallisesti orga-nisoituja joukkoja, joissa toimivat vas-tuulliset johtajat.
Professori Kari Hokkanen keskittyi esi-tyksessään sodan nimikysymykseen kol-mesta näkökulmasta. Hänen mukaansasodan voittajat käyttivät sodasta vapaus-sota-nimitystä. Se korostaa sodan loppu-tulosta eli Suomen vapautumista Venäjänyhteydestä ja itsenäistymistä. Sodanvoittajat käyttivät sodasta myös kapina-nimitystä, joka Hokkasen mukaan koros-taa sodan oikeudellista puolta. Taistelus-sa vastakkain olivat Suomen laillisen hal-lituksen armeija ja vallankaappauksenjälkeen muodostetun punaisen hallituk-sen eli kansanvaltuuskunnan armeija,punakaartit. Sodan hävinnyt osapuolikäytti nimeä vallankumous. Kun sodanjälkeen alettiin kirjoittaa sodan historiaa,punainen puoli puhui usein luokkaso-dasta. Kari Hokkasen mukaan näidenkahden vastakkaisen näkemyksen väliinsyntyivät käsitteet sisällissota ja kansa-laissota neutraalimpina nimityksinä. Tal-visodan aikana ja sen jälkeen käytettiinmyös runollista nimitystä veljessota.Professori Kari Hokkasen mielestä osu-vin nimitys on vapaussota, koska tär-keintä oli sodan lopputuloksen vaikutusitsenäistymiseen.
Paneelissa valaistiin erityisesti historiannykyopetuksen linjaa sodan nimityskysy-myksessä, ja vaikutelmaksi jäi, että nyky-ään puhutaan vain ja ainoastaan Suomensisällissodasta. Tässä seminaarissa Lai-hian lukion oppilaat saivat kuulla muis-takin sodan nimityksistä ja erityisesti va-paussota-käsitteestä. Paneelissa putkahtiesille myös Tarton rauha ja sen merkitysitsenäistymiselle. Kari Hokkasen mukaanNeuvosto-Venäjä tunnusti vasta siinä so-pimuksessa ”valkoisen Suomen” itsenäi-syyden. Vapaussodan syttyessä bolševikitkatsoivat Suomen itsenäisyyden tunnusta-misen vuoden 1917 lopussa tarkoittaneen

vain ”punaista Suomea”. Käsitykseni mu-kaan Tarton rauhakin vahvistaa sodanoikeaa luonnetta ja sen lopputulosta.Kyseessä oli vapaussota.
Vapaussodan ja itsenäisyyden

EteläPohjanmaan perinne
yhdistys ry:n puheenjohtaja

eversti evp Jorma Jokisalo

Jorma Jokisalo esitelmöi Vuoden 1917
tapahtumista Suomessa.
 Valok. http://www.vapaussotaeppy.fi

Paneelikeskustelussa Jukka Heinonen, Heikki
Peltomäki ja Kari Hokkanen.
 Valok. http://www.vapaussotaeppy.fi
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HÄME, KARJALA, VIENAN
RANNAT JA MAAT
… UUSIA NÄKEMYKSIÄ
SUKUKANSOISTAMMEViime vuosisadan loppupuolella ta-pahtunut suuri murros Itä-Eu-roopassa ja sitä seurannut kom-munistisen järjestelmän kaatuminen sai-vat aikaan usean kansakunnan vapautu-misen ja itsenäistymisen. Vapautumisentuulet ovat nähtävissä nyt myös suomen-sukuisten kansojen parissa Venäjällä.
Helsingissä Ostrobotnian ylioppilastaloavastapäätä, pienessä kulmapuistikossa,sijaitsee tiedemies Matias AleksanteriCastrénin (1813-1852) patsas. Hän oliuranuurtaja uralilaisten sukukieltemmetutkimuksissa. Kun Helsingin yliopistovuonna 1850 sai ensimmäisen suomenkielen professorin viran, nimitettiin Ma-tias Castrén sen ensimmäiseksi haltijaksi.
Suomalais-ugrilaisten kielten ja kansojentutkimus virisi jo 1600-luvulla Keski-Eu-roopan henkisissä keskuksissa. Alan mer-kittävimmiksi tukikohdiksi nousivat sil-loin Göttingenin ja Upsalan yliopistot sekäPietarin keisarillinen tiedeakatemia. Suo-meen saapuivat uudet opit vasta HenrikGabriel Porthanin aikana ja hänen tuomi-naan 1700-luvun lopulla. Jo kansallisessaheräämisessämme 1800-luvun puolivälis-sä oli mukana vahva tietoisuus suomalais-ugrilaisten kansojen kokonaisuudesta janäiden kansojen auttamisesta.
Suomalais-ugrilaisen Seuran perustami-nen vuonna 1883 merkitsi ratkaisevaakäännettä tutkimukselle. Kolmen vuosi-kymmenen ajan (1884-1914) seura lähettikymmenittäin stipendiaatteja läheisem-pien ja kaukaisempien sukukansojen pa-riin. Näin alkanut tutkimushanke kuuluumaamme tieteenhistorian mittavimpiin.Seuralle kertyi jättiläisaineisto, jonka

tutkimustuloksia on laajasti julkaistu.Mainittakoon, että seuran alkuunpanijan,professori Otto Donnerin poika KaiReinhold Donner toimi aktiivisesti jääkä-riliikkeessä ja kuului myöhemmin Jääkä-riliiton harvalukuiseen kunniajäsentenjoukkoon. Myös hän oli innokas tutkija,ja oli vuonna 1914 palaamassa toiseltamatkaltaan Siperian samojedien keskuu-desta suursodan jo raivotessa Euroopassa.
1850-luvulla alkanut Aleksanteri II:n va-paamielinen hallituskausi merkitsi suo-malaiskansalliselle liikkeelle nopeaa ete-nemistä. Myös innostus Ruotsista meilletulleeseen kristilliseen lähetystyöhön joh-ti vuonna 1859 Suomen Lähetysseuranperustamiseen. Sen perustamiskokouk-sessa olivat läsnä mm. Sakari Topelius jaElias Lönnrot. Seuran perustamisen ta-voitteena oli sukukansojen tavoittaminenja kristinuskon vieminen niille. KeisariAleksanteri II vahvisti myönteisellä pää-töksellään seuran perustamisen muttakielsi lähetystyön Venäjällä. Kun sittensaksalainen Reinin lähetysseura tarjosiLounais-Afrikasta Ambomaata suomalai-sille lähetyskentäksi, alkoi lähetystyö siel-lä 1870. Inkeriläisen Martti Rautasen elä-mäntyö tunnetaan nykyisessä Namibias-sa. Sen sijaan Venäjän ovet pysyivät sul-jettuina, vaikka lukuisia yrityksiä tehtiinvuosisadan vaihteen molemmin puolinsukukansojen saamiseksi lähetystyön pii-riin. Uusiksi lähetyskentiksi jouduttiinottamaan jopa Kiina ja Japani.
Vapaa uskontolainsäädäntö toteutettiinVenäjällä virallisesti vuonna 1990. Tämämahdollisti sen, mitä Suomen Lähetys-seura oli yli 130 vuoden ajan odottanutensin keisariaikana ja sitten kommunis-tisen hallinnon aikana, eli ulkomaisen lä-hetystyön Venäjän alueella. Työn etäsu-kukansojen parissa aloitti Inkerin kan-sallinen ja hengellinen herättäjä pastoriArvo Survo Mordvan tasavallan pääkau-pungissa Saranskissa, jonne 1991 perus-tettiin kansallinen luterilainen seurakunta.
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Suomalais-virolainen aviopari Juha jaAnu Väliaho työskentelivät lähetystehtä-vissä Marin tasavallan pääkaupungissaJoshkar-Olassa. Sinne perustettiin Inke-rin kirkon alainen luterilainen seurakun-ta sekä rakennettiin kirkko ja seurakun-tatalo osittain vapaaehtoisten pohjalais-ten kirvesmiesten tekemänä. Yhdessätuhkasta nousseen ja 1992 Viron kirkostaitsenäistyneen Inkerin luterilaisen kirkonkanssa otti Suomen Lähetysseura vuoden1999 alusta tukeakseen Inkerin kirkonsukukansatyötä Marin, Mordvan ja Ud-murtian tasavalloissa.
Raamattu Suomen Suvulle –hanke käsit-tää 12 Venäjällä puhuttavaa suomalais-ugrilaista kieltä, joista yhdelläkään ei olevielä koko raamattua. Sen sijaan osa-käännöksiä on jaettu lähetystyön yhtey-dessä. Käännöshanke on edennyt ylipuolivälin. Uusi testamentti on julkaistuudmurtin, livvin, vepsän, ersämordvan,komin ja marin kielellä. Mainittakoon,että Marin tasavallassa kieli on elpymäs-sä. Se on nyt tasavallan virallinen kielivenäjän ohella. Tämän tasavallan yli 400koulusta 280:ssa opetetaan marin kieltä.Myös 160 lastentarhassa puhutaan marinkieltä. Ennen melkein kielletty sukukie-lemme, jossa on lähes 800 suomenkielis-tä sanaa, on päässyt pannasta. Volganmutkassa elää tänään Euroopan paka-nallisin heimokansamme, jolle luonnon-uskonto uhrieläimineen on vielä todelli-suutta. Maaseudulla on myös kyliä, joissaei edes osata venäjän kieltä. Sen, minkäMikael Agricola aikanaan antoi suoma-laisuudelle, voimme me nyt puolestammeantaa edelleen sukukansoillemme.
Tammikuussa 1990 perustettiin Helsin-gissä M. A. Castrénin seura. Sen tarkoi-tuksena on luoda yhteyksiä ja edistäävuorovaikutusta Suomen ja Venäjälläasuvien uralilaisia kieliä puhuvien kanso-jen välillä, tehdä tunnetuksi näiden kan-sojen kulttuuria Suomessa sekä tukea nii-den kulttuuripyrkimyksiä ja oman kielen

viljelyä. Seura käynnisti jo alkuvaihees-saan kulttuuri- ja stipendiaattivaihdonSuomen ja Marin tasavallan välillä.Vuonna 1991 seura järjesti uralilaisenkirjallisuuskonferenssin, johon kutsuttiinkirjailijoita ja äidinkielen asiantuntijoitauralilaisia kieliä puhuvien kansojen pa-rista. Vuodesta 1994 lähtien M. A. Ca-strénin seura on toiminut opetusministe-riön rahoittaman sukukansaohjelmanvastuullisena toteuttajana. Sukukan-saohjelman tavoitteena on auttaa Venä-jän suomalais-ugrilaisia kansoja säilyttä-mään koulutuksellisia ja kulttuurisiasuhteita Suomen kanssa. Sukukansaoh-jelmalla tuetaan sukukansojen kulttuuri-perintöä, kieltä, kulttuuri-identiteettiä jakoulutusta. Lisäksi ohjelmaan kuuluumyös museo- ja kirjastoalan yhteistyö.Uusimpana mukaan on tullut radion jatelevision kautta välitettävät ohjelmat,jotka liittyvät kieleen ja kulttuuriin.
Seura on tehnyt näiden vuosien kuluessamenestyksellisesti mittavaa kulttuurityötäsukukansojemme parissa. Pääpainopis-tealueita ovat olleet oppimateriaalintuottaminen ja julkaisutuki, sanomaleh-tien tukitilaukset, henkilövaihto ja suo-men kielen opetus, koulutusyhteistyö jaasiantuntijakurssit. Oppimateriaali- jajulkaisutuen tavoitteena on edistää suo-malais-ugrilaisten kielten kirjallista käyt-töä ja kehittämistä. Henkilövaihdon jastipendien avulla Suomessa vieraili 1994-2004 vajaat 150 stipendiaattia, jotka oli-vat tutkijoita tai jatko-opiskelijoita. Paitsieri alojen stipendiaattivaihtoa suomenkielen opettajia on lähetetty Komin,Mordvan ja Tverin yliopistoihin. Olojenvapautumisen myötä on alettu julkaistaaikaisempaa enemmän ja monipuolisem-min eri kieliryhmien omakielistä kirjalli-suutta. On ilmestynyt paljonkin uuttakaunokirjallisuutta, runoja ja sanoma-lehtiä. Omakielisiä historian oppikirjojajulkaistiin Marissa, Mordvassa ja Ud-murtiassa. Asiantuntijakoulutusta onjärjestetty mm. toimittajille, sähköisen
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median edustajille, museo- ja kirjasto-henkilöstölle, ja kurssien avulla on etsittykeinoja suomalais-ugrilaisten kielten lu-ku- ja kirjoitustaidon edistämiseksi. Tie-totekniikan kehitys on luonut uudet mit-tasuhteet. Sukukansat ovat käsin koske-teltavissa. Niinpä sukukansaohjelmanvaroilla on saatu Venäjän suomalais-ugrilaisiin kirjastoihin toimiva internet-yhteys sekä verkkokäyttöön kansallisia jaalueellisia aineistoja. Myös virolaistenpanos sukukansatyössä on ollut merkit-tävä. Tarton yliopistossa opiskelee tä-nään lukuisia sukukansojemme nuorialupaavia edustajia.
Lopuksi mainittakoon, että viime kesänäjärjestettiin Helsingissä suomalais-ugri-laisten kansojen maailmankongressi. Su-kukansatyö on jatkunut virkeänä. Myösvastoinkäymisiä on nähty. Ihmisoikeus-rikkomuksia on sattunut, eikä todellinen

kansanvalta ole päässyt läpi maassa, jokaei ole kasvanut demokratian merkeissä.Viimeisenä takaiskuna Venäjä on säätä-nyt lain, jolla käytännössä kielletään yh-distysten ulkomainen rahoitus. Tämä ra-joittaa merkittävästi sukukansaohjelmantoteutusta, mutta onneksi SuomessaM. A. Castrénin seura toimii edelleen vireästi.
Edellä oleva katsaus on koottu eri läh-teistä. Ohessa on joitakin uralilaisia kan-soja esitteleviä kotisivujen osoitteita,joista asiasta kiinnostunut löytää satojasivuja alan tietoutta:
Suomalais-ugrilainen Seura, http://www.sgr.fiM.A.
Castrénin seura, http://www.helsinki.fi/jarj/macastren/
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, http://www.suri.ee
Pro Karelia ry, http://prokarelia.net
Tuglas-seura, http://www.tuglas.fi
Fenno-Ugria, http://www.fennougria.ee/?lang=fi
Udmurtia-palvelin, http://www.udm.ru

Paul Voss

Kirjaesittely
Sofi Oksanen
KUN KYYHKYSET
KATOSIVAT
ISBN 978-952-01-0781-9Like 2012Neuvostoliiton miehitysaika oli Vi-rossa vuosina 1940 – 1941 ja1944 – 1991, Saksan vuosina 1941– 1944. Sofi Oksasen uusin teos ”Kunkyyhkyset katosivat” pohjautuu Vironmiehitysaikaan vuosina 1941 – 1966. Vi-ron viisi päivää kestäneestä itsenäisyy-destä kerrotaan vain lyhyesti.
Kirja nojaa historiallisiin dokumenttei-hin, joihin kirjailija on ilmeisen hyvin japerusteellisesti tutustunut. Teos ei kui-tenkaan ole dokumentti vaan kaunokir-jallinen teos. Viron miehitysaikojensynkkä historia toki huokuu melkein jokasivulta.

Kirjailija käyttää monessa yhteydessäsymbolina kyyhkystä, jota pidetään rau-han, vapauden, viattomuuden ja rakkau-den vertauskuvana ja kristillisessä etii-kassa Pyhän Hengen symbolina. Ihmisenvalinnoista vaikeissa ja raastavissa tilan-teissa kerrotaan terävästi ja myötätun-toisestikin. Useimmiten edessä ei kui-tenkaan ole kuin yksi tie.
Arkielämän kuvauksia jää kaipaamaanenemmän. Onhan miehitysaikoinakinVirossa synnytty, oltu lapsia, leikitty janaurettu, tehty kotiaskareita, kestittyvieraita, jopa iloittu elämästä. Oksanenkuvaa maanviljelijän askareita ja maan-viljelyssanastoa asiantuntevin termein.Miehitysten aikana ruoan saanti oli kau-punkioloissa hankalaa ja välillä vaarallis-ta, joten maalaissukulaiset olivat arvos-saan. Teurastusajoistakin oli hyvä ollaselvillä. Silloin saattoi saada rasvaa, jotavoi kaupungissa myydä hengenpitimiksi.
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Raadolliset kuvaukset taisteluista, sa-moin Kuressaaren linnan Kawe-tehtaanveriset kellarit ja Pagarin kellarin hur-meiset tapahtumat värittävät teosta.Täs-sä teoksessa kaikille käy huonosti, ja joslyhyitä onnenhetkiä ilmaantuu, kirjailijakiidättää ne pian pois.
Oksasen teksti on rikasta, vaihtelevaa,loisteliasta. Synkästä ja ahdistavasta si-sällöstä huolimatta teoksen kiehtovuusmelkein nielaisee lukijan mukaansa.Päähenkilöiden tarinoita seuraa jännitty-neenä karuihin loppuihin saakka. Kau-neinta kirjassa ovat hellyydellä kuvatutrakkauskohtaukset.
Kirjan päähenkilöistä serkukset ja kas-vinkumppanit Roland ja Edgar ovat ol-leet sotilaskoulutuksessa Suomessa Staf-fanin saarella. Heidän tehtävänään onheikentää Viron miehittänyttä puna-ar-meijaa, välittää tietoa etenemisestä liitto-laisille Suomeen. Suomesta paluun jäl-keisissä taisteluissa Roland, toiveikkaanasodan loppumisesta ja Viron itsenäisty-misestä, kerää päiväkirjaansa todisteitabolševikkien teoista vapaustaistelun his-torian kirjoitusta varten. Hän kirjoittaasiihen vain sellaista, joka ei ole kenelle-kään vaaraksi tai haitaksi, koska ”vakoojan silmät kiiluivat kaikkialla, niidenloiste oli täynnä kultaa, meidän muidenmultaa.”
Roland, suuri isänmaanystävä, harkitse-vainen, luotettava ja rehti maanviljelijä,joka pitää huolta läheisistään, on ottanutensin Staffanin saarelle ja sitten metsä-taisteluihin mukaansa kerskailevan, va-lehtelevan Edgar-serkkunsa pelastaentämän lahjusepäilyistä ja neuvostoar-meijasta karkaamisen seurauksista. Ed-garin luonteenpiirteet syvenevät vähitel-len omanvoitonpyynniksi, tunteettomuu-deksi ja julmuudeksi. Tarton kimnaasissaja yliopistossa saatu koulutus saa hänethalveksimaan niitä, joilla ei ole tällaiseenollut mahdollisuuta ja tuntemaan itsensä

muita paremmaksi. Aikanaan hän kidu-tuksen kohteeksi joutuneista toteaa, ettäkidutetuiksi joutuvat vain mitättömyydet.
Rolandin Rosalie-morsian on kuvattuiloiseksi, ahkeraksi maalaistalon tyttä-reksi, jonka tulevaisuus Rolandin rinnal-la näyttää valoisalta ja selkeältä. Hänenelämänsä katkeaa äkillisesti ennen häitä,eikä Roland usko Edgar-serkun kerkeitäselityksiä Rosalien itsemurhasta. Onmyös raskasta, että Rosalie on haudattusiunaamattomaan maahan.
Juudit, Edgarin vaimo, Rosalien serkkuja rakas ystävätär, on varakkaasta kult-tuurikodista, käynyt saksankielisen tyttö-koulun ja elänyt iloista nuoruuttaankahviloissa ja tanssiaisissa. Avioliitto,joka ei ole saanut täyttymystään ja jostahän odotti niin paljon, on suuri pettymys.Syytä hän ei ymmärrä.
Näiden kolmen kohtalot kietoutuvat yh-teen, taustalla varjoissa suloinen Rosalie.Kirjan päähenkilöiden kohtalot ovat loh-duttomia. Kirjailija on kuitenkin suonutJuuditille ystävyyttä ja rakkautta, Rolan-dille rakkautta, velvollisuudentunteen lä-heisiä kohtaan ja voimakkaan isänmaan-rakkauden. Hän nousee tämän teoksensankariksi.
Juonipaljastuksia sisältävä kirjaesittelykokonaisuudessaan löytyy yhdistyksem-me uusilta internet-sivuilta osoitteestahttp://www.vapaussodanperintö.fi

Eeva Lampén

http://www.like.fi/kirjat/
kunkyyhkysetkatosivat
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ISÄNMAALLISUUDESTA
Porvoon Näsin hautausmaalla, vain sata-kunta metriä Runebergin haudasta län-teen, kohoaa selvästi havaittava muisto-merkki. Useimmat kansallisrunoilijan le-posijalla käyvät ryhmät sivuuttavat sen.Korkea tornimaisuus ja karkeahko jyke-vyys eivät juuri viehätä nykyihmisen sil-mää. Muistomerkkiin kuuluvat myösseppelten laskua varten rakennetut por-taat, mutta mikään virallinen lähetystö eisen askelmia ole kuluttanut enää aikoi-hin. Se on Eugen Schaumanin ja hänenäitinsä hauta.
Muistomerkillä on tarinansa. Kun Kou-luhallituksen nuori virkamies EugenSchauman oli 16. kesäkuuta 1904 ampu-nut Venäjän tsaarin sortovallan viha-tuimman edustajan, kenraalikuvernööriBobrikoffin, ja heti sen jälkeen itsensä,hänet oli haudattava yön pimeydessä ti-lapäiseen hautaan. Sortajan otteen hei-kennyttyä alkoi myös keskustelu kansal-lisen sankarin asemaan nousseen Schau-manin lopullisesta hautapaikasta. Monetolisivat halunneet sen Helsinkiin, jottasankarin muisto kansallisina juhlina olisiparemmin suurten yleisöjoukkojen elä-vöitettävissä. Mutta vihdoin annettiinperään Schaumanin isän, kenraalin ja se-naattorin, tahdolle. Poika oli haudattavaPorvooseen jo aiemmin kuolleen äitinsärinnalle.
Ja kuinka oikeassa vanha sotilas olikaan.Aikojen vaihteluissa kansalliset sankarittulevat ja menevät, joskus heidät unoh-detaan tyystin, joskus heidän tekonsa ar-vioidaan uudelleen ja toisin, isänmaalli-suuden sisältö ja sen vaatimukset muut-tuvat. Mutta siinäkin, mikä särkyy ja hä-viää, pysyy muuttumattomana kaikestaajallisesta rakkaudesta pyyteettömin jaitseään etsimättömin, äidinrakkaus. Siksinuoren Schaumanin tomu lepää nyt oi-keassa paikassa.

Eugen Schaumanin hautajaiset Porvoos-sa olivat suuri kansallinen juhla. Myö-hemmin ylioppilaat pystyttivät paikalleuljaan muistomerkin ”Suomen ylioppilailta – Af finska studenter”. Vielä itse-näisen Suomen ensimmäisinä aikoinaSchaumanin hauta oli monen retkikun-nan hartaan kunniakäynnin kohde ja senäärellä pidettiin monias leimuava ja her-kän romanttisesti viritetty puhe. Muttanyt ohikulkijoita on enemmän kuin py-sähtyjiä. Isänmaa-käsitteen sisältö onvaihteluiden alainen. Nykyisten nuortenvanhemmat ja isovanhemmat ovat näh-neet sen varsin läheltä. Kaksikymmentä-ja kolmekymmentäluvulla huomattavaosa kansaamme asennoitui isänmaahantavalla, joka ei enää seuraavalla vuosi-kymmenellä ollut mahdollinen. Kolmenvanhuksen, Gustaf Mannerheimin, JuhoKusti Paasikiven ja Carl Enckellin, joh-dolla suomalaisia ryhdyttiin opastamaanuuteen isänmaallisuuteen. Uusi tilanneoli monille aatteellinen haaksirikko. Sitävielä pahensi aikaisemmin toista mieltäolleiden tarve saada hyvitystä.
Nyt elävät varttuneet suomalaiset ovatsiis käyneet kovan koulun suhteessaankansansa menneisyyteen, nykyisyyteen jatulevaisuuteen. Ajattelutapa onkin sel-västi muuttunut. Tunnetaan, ettei onnel-lisesta tulevaisuudesta olla vastuussavain lähinnä seuraavalle sukupolvellevaan sitä rakennetaan kokonaan uusinpäämäärin. Uutta on erityisesti vapautu-minen ahtaasta kansalliskantaisesta ajat-telusta ja oman hyödyllisen tehtävän et-siminen kansainvälisestä yhteistyöstä;kansainvälinen järjestäytyminen näkyylisäävän pienten kansojen rauhanaikaisiavaikutusmahdollisuuksia.
Mitä siis isänmaallisuus on nyt, 1970-lu-vulla, jolloin kolme vuosikymmentä onkulunut niistä päivistä, kun suomalaisetmiehet viimeksi kuolivat kodin, uskon-non ja isänmaan puolesta?
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Kansallisina juhlapäivinä pidetyissä pu-heissa ei enää esitetä isänmaallisuudenehdottomia tunnusmerkkejä. Niissä eienää kerrata veriveljeyden velvoituksia,ei enää edellytetä, että oma maa ja maa-ilma aina eläisivät nykypolven ihanteidenvarassa. Useimpien Eugen Schaumaninhaudalla pidettyjen puheiden ylätyyli jasisällön yksiarvoinen vaateliaisuus vie-roittaisivat nykykuulijan.
Ennen kaikkea muuta isänmaallisuus lie-nee elämistä isänmaan hyväksi. Kunisänmaahan kuuluu paljon siitä, mikämeille on rakasta ja kallista, ja kun elä-mään sellaisena kuin meidän lähes kaik-kien on se tunnettava, kuuluu työ, isän-maallisuus lienee työtä, velvollisuudentäyttämistä. Helpointa se on käsittää jo-kapäiväisenä toimintana omien läheistenturvallisuuden ja hyvinvoinnin puolesta.Siitä syntyköön tahtoomme ”halua japyrkimystä kohden maamme onnea japarasta”, aivan kuin Jukolan Eeron mie-lessä. Hänen arkinen työnsä laajeniomissa yhteyksissään merkittäväksi yh-teiskunnalliseksi palvelustehtäväksi; senhän katsoi velvollisuudekseen niiden lah-jojen tähden, jotka hän oli saanut.
Ilmeisesti isänmaallisuus on suvaitse-vuutta. Sillä yhteiskunnallinen rakenta-minen ei onnistu eikä tuota tulosta, josaina ollaan valmiit epäilemään toisia jaheidän vilpittömiä pyrkimyksiään. Suo-malainen isänmaa on jakamaton. Senkieltäminen toisin ajattelevilta ei olekansalaissovun edistämistä. Kykykompromisseihin, sopimuksiin, joissakaikki osapuolet antavat jossain määrinmyöten, on yhteisten asioiden hoitami-sen perusehto. Myönteiseen suomalai-suuteen kuuluu myös usko suomalaiseendemokratiaan ja luottamus kansanvaltai-sesti valittuihin valtioelimiin. Oikeus yh-teiskunnalliseen arvosteluun meillä tokion, mutta meillä ei ole varaa antaa maa-ilmalle sitä käsitystä, että olisimme esi-merkiksi turvallisuuspoliittisista perus-linjoistamme erimielisiä.

Aikamme on monensuuntaisten valtavir-tain repimä. Yhteiskunnallinen keskuste-lu – siis kysymys isänmaan nykyisyydestäja tulevaisuudesta – ulottuu yhä nuo-rempiin ikäluokkiin. Poliittisten puoluei-den vaikutuksen ulotuttua oppilaitoksiinniiden opiskelijat joutuvat tekemään jovarhaisella iällä valintoja, jotka vaikutta-vat heidän tulevaisuuteensa. Kansainvä-lisen vastuun uusi tajuaminen on avan-nut heille näköaloja, jotka ovat paljonavarampia kuin heidän vanhempiensakokemat. Vilpitön usko siihen, että pysy-vä rauhantila on luotavissa, on viimevuosina synnyttänyt keskustelun asevel-vollisuuden tarpeellisuudesta ja sodan,puolustussodankin, oikeudesta.
Mutta kuitenkin! Olisi lohdutonta ajatel-la, ettei yhä paremmin tiedoin elämän-tehtäväänsä valmistautuvalla nuorisol-lamme olisi sitä suvaitsevuuden ja yhtei-syyden tuntoa, jota ilman rakentavia rat-kaisuja ei voida löytää. Olisi lohdutontaajatella, ettei se ymmärtäisi, että pienenkansan anti kansainväliseen yhteistyöhönlähtee nimenomaan sen omista kansalli-sista perusteista. Olisi lohdutonta ajatel-la, ettei se näkisi koettelemusten viisas-tamaa isänmaataan puolustamisen ar-voiseksi, jos se joskus joutuisi valitse-maan itsenäisyyden aseellisen suojaami-sen ja vapaaehtoisen alistumisen välillä.
Seitsemän vuosikymmenen kuluessa Eu-gen Schaumanista tähän hetkeen eli kah-den miespolven aikana suomalaiset ovatjoutuneet ratkaisemaan suhteensa isän-maahan hyvin vähäisin vaihtoehdoin. Nytuskallamme vihdoin katsoa tulevaisuu-teen luottavammin kuin kenties milloin-kaan aikaisemmin. Pysyvä rauhantila onuseimpien kansojen ja ihmisten väsy-mättömien ponnistelujen päämäärä pal-jon todellisemmin perustein kuin ehkäkoskaan ennen. Väkivaltaiset ratkaisuteivät enää ole ratkaisuja vaan ovia päät-tymättömiin ongelmiin.
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Kutsu kevätkokoukseen
Vapaussodan Helsingin seudun perin-neyhdistys ry:n kevätkokous pidetäänmaanantaina 25.3.2013 klo 18.30Helsingin Väestönsuojelumuseossa.Kahvitarjoilu.
Esityslistalla ovat sääntöjen 9. pykälänmääräämät asiat:
1. Avataan kokous
2. Todetaan kokouksen laillisuus japäätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkas-tajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2012 toiminta-kertomus, tilinpäätös ja toiminnan-tarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvista-misesta ja vastuuvapauden myöntä-misestä hallitukselle ja muille tili-velvollisille
7. Käsitellään yhdistyksen strateginensuunnitelma
Hallitus

Kristillisiin tunnuksiin pitäytyneellänuorisolla on uskossaan edellytykset löy-tää isänmaan ja ihmiskunnan onnellinentulevaisuus.
******

Kunnioitettava Lukijani, pääsit siis loppuun, onneksi olkoon. Teksti on 1970luvun alusta, olin kirjoittanut senpyynnöstä uusmaalaisen kristillisenkansanopiston juhlajulkaisuun.

Presidenttinämme oli Urho Kekkonen,yyasopimus oli voimissaan, sotaveteraaniemme virallinen asema kunniakansalaisina sai vielä odottaa, paljostaoli hyvä vaieta, isänmaallisuuden käsitteestä oli löydettävä uutta korostettavaa.– Suopea toimituksemme piti tekstiäuuden julkistamisen arvoisena. Se palauttaa noihin aikoihin työssään uurastaneiden mieleen muistoja, ja osa jäsenistämme on syntynyt 70luvulla!
Ilmari Ojala

Kaarina Lindberg sai syyskokouksessa
22.11.2012 lämpimät kiitokset ansiokkaasti
hoidetusta toiminnanjohtajan tehtävästä.

Yhdistyksemme jäseniä syyskokouksessa.
 Valok. Nina Schleifer

Kuvia syyskokouksesta
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Varainhoitaja tiedottaa
Yhdistyksen pankkitili on
FI45 1299 3000 0798 81
Viitenumero kirjoille ja muille myynti-
artikkeleille on 1122 ja jäsenmaksulle 2040.
Se vuosi, jolta jäsenmaksu on viimeksi
maksettu, on merkitty tämän lehden
osoitetarraan. Epäselvissä maksuasioissa ja
kaikissa talousasioissa voi aina ottaa yhteyttä
varainhoitajaan.
Yhdistykselle on avattu kotisivut osoitteeseen
http://www.vapaussodanperintö.fi

Vapaussodan Helsingin seudun
perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Markus UomalaYhteydenpito Vapaussodan PerinneliittoonOmenamäenkatu 5 C 37, 00990 Helsinkipuh. 0400 709 323s-posti: markus.uomala@netti.fi
Varapuheenjohtaja Liisa VirankoTilaisuuksien järjestelyt jailmoittautumiset tilaisuuksiins-posti: liisa.viranko@salnet.fi
Varainhoitaja Anton EskolaKirjanpito ja rahaliikennes-posti: anton.eskola@helsinki.fi
Sihteeri Juhani PulkkinenKokousten pöytäkirjats-posti: juhani.pulkkinen@saunalahti.fi
Jäsen Pekka LampénJäsenlehden postituss-posti: mlampen@welho.com
Jäsen Sirkka Valkjärvis-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com
Jäsen Paul VossJäsenrekisteri ja jäsenpostis-posti: ap.voss@welho.com

*Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa(puheoikeus)

Uusi hallitus päätti ensimmäisessä kokouksessaan
9.1.2013 jakaa toiminnanjohtajan tehtävät
keskuudessaan. Kunkin hallituksen jäsenen
nimen alla on lyhyt luonnehdinta niistä.
 Valok. Nina Schleifer

Vie vapauden jaitsenäisyydenviestiä eteenpäintulevillesukupolville.
TilaaVapaussoturi!
Yhteydenototpuh.(03) 223 0845



Lounasluento klo 12.30: Suomen lippu vesillä kautta aikojen
Heraldikko, päätoimittaja Hannu Hillo kertoo Suomen lipun historiasta.
Viron itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset
Viron itsenäisyyspäivänä kokoonnumme klo 16 Vanhankirkon puistossa
Viron vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten vapaaehtoisten haudalla.
Lounasluento klo 12.30: Sotavankien pako Muurmannin
ratatyömaalta 19151918
Aiheesta kirjankin tehnyt professori Matti Lackman kertoo noin 1 000
saksalaisesta ja itävaltalaisesta sotavangista, jotka pakenivat pakkotyöstä
Muurmannin ratatyömaalta suomalaisten avustuksella.
Yhdistyksen kevätkokous
Yhdistyksen virallinen kevätkokous pidetään Väestönsuojelumuseossa
(Siltavuorenranta 16) klo 18.30, ks. kutsu sivulla 26
Lounasluento klo 12.30: Helsingin suurpommitukset
Erikoistutkija Martti Helminen on tutustunut perinpohjaisesti aiheeseen
mm. kirjoittaessaan kirjaansa "Helsingin suurpommitukset helmikuussa
1944".
Helsingin valtauksen vuosipäivän kunnianosoitukset
Helsingin valtauksen vuosipäivänä kokoonnumme klo 11.30 Hietaniemen
hautausmaalla ja klo 12.00 Vanhankirkon puistossa
Vapaussodan päättymisen muistopäivänä
klo 11.30 kunnianosoitus Hietaniemessä klo 12.00 Vanhankirkon puistossa
klo 12.30 lounasluento: maat. ja metsätieteiden tohtori Jaakko
Heinämäki kertoo Hans Kalmin pataljoonasta ja elämästä
Vapaussodan Perinneliiton vuosikokous ja kesäpäivät
Kesäpäiviä vietetään lakkautettavalla Ilmavoimien Teknillisellä Koululla
Jämsän Hallissa. Majoittuminen on Mäntän klubilla 1 hh omalla
kylpyhuoneella 92 eur / ilman omaa kylpyhuonetta 66 eur. Myös kasarmilla
voi majoittua. Oheisohjelmana tutustutaan Mäntän nähtävyyksiin,
ennakkoilmoittautumista vaativat mm. Paperiperkele-näyttely (8 eur) ja
kirkko (3 eur). Ilmoittautuminen 30.4. mennessä Liisa Virangolle.
Kevätretki Nuuksioon tehdään toukokuun viimeisellä viikolla. Kohteina ovat
yksityinen sotamuseo ja Luontokeskus Haltia, joka vihitään käyttöön touko-
kuussa. Tarkemmat retkitiedot ovat lehtemme seuraavassa numerossa.

Ti 12.2.

Su 24.2.

Ti 12.3.

Ma 25.3.

Ti 9.4.

Pe 12.4.

To 16.5.

LaSu
18.19.5.

Ennakko
tieto

TULEVAA OHJELMAA

Lounasluennot järjestetään Ostrobotniassa (Museokatu 10). Tilaisuuden aluksi
kuuntelemme Jääkärimarssin, sen jälkeen on esitelmän, kysymysten ja keskustelun aika ennen
yhteistä lounasta (omakustannushinta 24 €). Kuullos pyhä vala lauletaan myöhemmin,
mutta yhdessäolo voi jatkua. – Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä perjantaina
Liisa Virangolle puh. 0500 605 523 tai liisa.viranko@salnet.fi




