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 Tavoite  kirkkaana  mielessä 

 
Tämä valmentajien toistama lausahdus tuli mieleeni, kun 
viime vuoden lopulla ostin Iltalehden kylkiäisenä Alma Me-
dia Suomi Oy:n julkaiseman lehden: Suomen sisällissota 
1918. Tuossa painotuotteessa on varsin provokatorinen kan-
sikuva ja siksi aloitin lukemisen viimeisiltä sivuilta; johtopää-
tösten osastosta. 

Toimittajat olivat esittäneet kymmenelle Töö-
lön Yhteiskoulun abiturientille kysymyksen, mistä vuoden 
1918 sodassa oli kysymys? Jokainen vastaaja osasi historian-
sa hätkähdyttävän hyvin. Kaikki sanoivat kuitenkin ykskan-
taan, että sisällissotahan se oli, tietty. Usea vastaaja ei osa n-
nut sanoa, kummalla puolella isoisovanhemmat olivat. Eikä 
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tuo tietämättömyys paljon vastaajia vaivannut. 
Kun ensi maaliskuun lounaspuhujamme, KTM Kari Talvitie arveli kattojärjestömme kokouksessa Tampereel-
la viime keväänä, että koulujemme historiankirjoitus oli ohjeistettu puhumaan vain sisällissodasta 1918, 
pyysin asiasta tietoa Suomalaiselta Yhteiskoululta.  Koulun apulaisrehtori Jukka Niiranen lähetti elokuussa 
koulunsa historian opettajan, tohtori Antti Palomäen vastauksen, joka oli seuraava: 

”En kyllä muista tai usko, että moista opetusohjetta olisi annettu. Luonnollisesti on itsestään 
selvää, että opettajat käyttävät objektiivista sisällissota-termiä. Viimeisen 20 vuoden aikana yliopistotason 
historiantutkijat ovat primaaristi käyttäneet arvolatautumatonta sanaa sisällissota käsitellessään vuoden 
1918 tapahtumia. Luonnollisesti oppitunnilla käsitellään myös muita nimityksiä vuoden 1918 kriisistä (va-
paussota, luokkasota, vallankumous, kapina ym.) Itse olen mm. tuonut opetuksessa esille näkökulman, että 
termin vapaussota käyttäminen on perusteltua, sillä kevään 1918 sisällissota varmisti viimekädessä Suomen 
irtautumisen Venäjästä. Punaisten voitto olisi kontrafaktuaalisesti tarkastellen vienyt Suomen mitä toden-
näköisimmin osaksi Neuvostoliittoa.” 

Siirryin lopuksi Sisällissota-lehden etusivuille. Ensimmäinen varsinainen artikkeli oli kansiku-
vaa tukeva veli veljeä vastaan-juttu.  Pääkirjoitus  ”Suomen tragediasta” käsitteli sodan nimikkeistöä. Lai-
naan vain kolmea kohtaa kirkastamaan lehden tavoitetta: 

” Tänä päivänä sisällissota on yleisesti hyväksytty, virheetön ja tunteita herättämätön ilmai-
su. Sota käytiin Suomen silloisten rajojen sisäpuolella.” ”Sodan aloittivat, kävivät ja ratkaisivat suomalaiset. 
Ja ne, jotka tragediasta hengissä selvisivät, jatkoivat elämäänsä itsenäisessä Suomessa.” (Toisaalla lehdessä 
todetaan, että noin 99 henkeä sadasta selvisi hengissä.) 

”Puhutaan myös vapaussodasta. Siinä mielessä se on totta, että valkoinen Suomi lähti vapa-
uttamaan maata venäläisistä.” 

Veli veljeä vastaan on siis arvolatautu-mattomampi kuin vapaussota ja sota oli sisällissota, 
kun se käytiin rajojen sisällä. Jonkinlaista suomettumisen huippua mielestäni kuvaa, että Neuvostoliiton ai-
kana puhuttiin vapaussodasta ja kommunismin romahdettua ryhdyttiin puhumaan sisällissodasta. 

On sanottava, että tavoitteiden ja johtopäätösten välissä olevat lehden artikkelit ovat selkei-
tä ja ajatuksia herättäviä. Punaupseeri Verner Lehtimäen ansiokas elämä päättyi Stalinin puhdistuksissa niin 
kuin kovin monen punasankarin. Tohtori Palomäen johtopäätöksiin viitaten voinee sanoa, että jokainen 
valkoinen taisteli henkensä kaupalla. Tappio olisi merkinnyt, että kovin monen valkoisen sankarin nekrologi 
olisi päättynyt samaan loppulauseeseen: Kohtalona oli tulla surmatuksi Stalinin puhdistuksissa. 

Monia hyviä yrityksiä kansan kahtiajaon katkaisemiseksi on tehty. Sotaväen lippujuhlan päi-
vää vietettiin vuoteen 1939 toukokuun 16. päivänä. Talvisodan jälkeen tuo päivä oli toukokuun kolmas sun-
nuntai.Oli taktinen virhe siirtää se kesäkuun 4. päivään. Presidentti Kekkonen teki merkittävän avauksen, 
kun hän itsenäisyyspäivänä 1967 laski seppeleen punaisten haudalle. Tämäkin sopuilu tärvättiin viimeistään 
huhtikuussa 2013, kun 22000 ihmistä heitti provokaation märän rätin kekkosvainaan silmille Lahden Fell-
manin puistossa järjestetyssä rekonstruktiossa. Monia muitakin sovinnon yrityksiä on vuosien varrella revit-
ty. Kansan ns. syvät rivit eivät joko kuuntele tai eivät halua kuulla. 

En pidä Iltalehden painotuotetta tavoitteiltaan rakentavana varsinkaan hetkenä, jolloin histo-
riaamme suppeasti tunteva toimikunta määrittelee itsenäisyytemme satavuotisjuhlien ilmettä. 

Me jatkamme perustehtävässämme eli vaalimme vapaussodan sankarien muistoa ja kunniaa. 
Samalla voisimme vanhojen asioiden kaivelun sijasta paneutua enemmän tuohon sotaan johtaneisiin syihin 
sekä saavutuksiin, joiden arvioinnin dosentti Mikko Uola lukemassani lehdessä katsoo jääneen liian vähälle 
huomiolle. 
 

8.1.2014 
Markus Uomala 
Puheenjohtaja 
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Itsenäisyyspäivä Hietaniemessä ja   Vanhankirkon puistossa 
 
Syksyisessä, ei talvisessa, säässä toimitettiin vuo-
den 2013 itsenäisyyspäivän kunnianosoi-tukset 
Hietaniemen hautausmaalla ja Vanhankirkon puis-
tossa. 
 Hietaniemessä toteuttivat yhdis-
tyksemme perinteisen toimen Lea ja Markus Uo-
mala laskemalla kukkatervehdyksemme vapausso-
dan sankareiden hauta-alueelle. 

Vanhankirkon puistossa oli paikalla 
parikymmentä henkeä, minkä lisäksi muutama 
ohikulkija pysähtyi katsomaan ja ilmeisesti ihmet-
telemään tapahtumaa. Vapaussodan invalidien 
muistosäätiön (VIMS) seppeleen laskivat Vesa 
Määttä ja Markku Palokangas. Meillä eli Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksellä ja ruotsin-
kielisellä sisarellamme Frihetskrigets södra traditions-föreningillä oli vanhaan tapaan yhteinen seppele. Sen 
laskivat Tellervo Ojala ja Juhani Pulkkinen.  - Valok. Uolevi Langinmaa 

 
 
 

Takarivistä…  
 
Marraskuisessa syyskokouksessamme kanta-vimman puheenvuoron käytti puheenjohtajamme Markus 
Uomala. Se kantoi aina vuoteen 2018 saakka, sen kevääseen. Kyseessä oli siis vapaussodan päätty-misen 
muistojuhla 16. toukokuuta Finlandiatalossa. Sen valmiste-luissa puheenjohtajansa johdolla on meidän yh-
dis-tyksemme keskei-sessä palveluasemassa. Siksi oli hyvä kuulla puheenjohtajan seik-kaperäinen selonteko 
asioiden nykyvaiheesta. Ei syytä huoleen! 
 Valmisteleva organisaatio ainakin tuntuu jäntevältä. Asiaamme lähellä olevat perinnejärjes-
töt ovat puheenjohtajistaan muodostaneet esikunnan, nimeltään muistaak-seni Maanpuolustus-perinteen 
foorumi, jossa tehtäviä voidaan jakaa kokeneisiin käsiin. Kevään 2008 suureen tapahtumaan koottiin eri ta-
hoilta kiinnostu-neet perinteenkantajat, joiden kesken vallitsi hyväntahtoinen yhteistyö; tuntematto-masta 
syystä tosin yksi pieni perinnejärjestö vetäytyi hankkeesta kesken kaiken. Muistanette, Jäsenemme, kuinka 
puoleenne juhlan lähestyessä yhä useammin käännyttiin ja pyydettiin mitä erilaisimpia palveluksia. Monet 
meistä olivatkin sitten juhlapäivänä juhlatalossa, Vanhankirkon puistossa ja Hietaniemessä sen toimitsija-
kokonaisuuden osina, jonka varassa päivä vietiin runsaasti kiitettyyn loppuun saakka. 
 

*** 
 
Marraskuun toisessa viikonvaihteessa Seinäjoelle oli järjestetty tapahtuma nimeltään Mannerheim – viekas 
kettu vai väsynyt vanhus. Vaativan tapahtuman järjestivät ihailtavassa yhteistyössä Suojelus-kunta- ja Lotta 
Svärd –museo, Seinäjoen kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto sekä Seinäjoen kaupunginteatteri. Museon 
esinenäyt-tely keskittyi vuoden 1918 helmi- ja maalis-kuuhun, jolloin vapaussodan ylipäällikkö kenraaliluut-
nantti Gustaf Mannerheim piti valkoi-sen armeijan päämajaa Seinäjoen asemalla ja sen ratapihalla olleessa 
junassa. Osa esineistöä oli aivan alkuperäistä, ja joukossa oli myös suurennoksia valokuvista, joita on har-
voin nähty. Näyttelyn pohjana oli lääninkouluneuvos Pekka Niemisen tuore tutkimus Päämaja Seinäjoella 
1918. Mutta hänenkin hämmästyksekseen kuvien tekstityksissä esiintyi joskus sana ”sisällissota”. Kun lisäksi 
näyttelyn esittelijänä oli nuorehko urospuolinen suomalainen, jolla oli rengas korvassaan, tunsi itsensä ai-
nakin jossain suhteessa menneisyyden mieheksi. 
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 Symposiumin tapahtumiin kuulu-vaan yleiskeskusteluun tuli kuulijoita ja osallistujia kolmisen 
sataa. Alustajina olivat päivän teemaa tuoreessa tuotannossaan sivunneet professorit Juhani Suomi ja Pek-
ka Visuri. Kolmantena oli pöydän ääressä opetusneuvos Erkki Hautamäki, jonka aiheena oli arvoituksellinen 
henkilö ties kuinka läheltä Mannerheimia 1930- ja 1940-luvulla, Vilho Tahvanainen. Keskustelua johti maa-
kunnan oma mies, professori Kari Hokkanen.  Mitään erityistä ei saatu esiin, Suomi ja Visuri kertoivat töis-
tään ja olivat kohteliaita toisilleen. Kaikille oli selvää, että 77-vuotias Suomen marsalkka oli kesällä 1944 vä-
synyt, mutta ei hänen syykseen sen takia mitään pantu. Mannerheim hyväksytään tietyllä tapaa edelleen 
myytiksi, ja siihen sisältyy myös kiitollisuus siitä, että hän oli silloinkin käytettävissä. 
 Näytelmä Mannerheim ja kettujen sota oli erikoislaatuinen kokemus. Kirjoittaja on Leo Suo-
mela ja ohjaaja Vesa Tapio Valo. Näytelmä sijoittuu syyskuun alkuun 1944, presidenttinä on Mannerheim, 
joka on tietysti syvästi huolissaan pian tulevasta liittoutuneiden valvontakomissiosta. Voidaanko esimerkiksi 
talouden alueella turvata edes jotakin? Miten venäläiset suhtautuvat vaikkapa saksalaisvel-koihimme?  
Marsalkka (Jukka Puronlahti) oli oikein ja asiallisesti puettu, mutta outoa oli hänen liikkumisensa yksin. 
Näyttämöllä kävi myös joukko everstejä, kaikki siviilipuvussa, mikä voitaneen hyväksyä kuvattuun ajanvai-
heeseen kuuluvaksi. Kyllä tuohon kaikkeen näytelmällisen jännitteen saa, mutta mihin hiivattiin tarvittiin 
viihdemusiikkia ja tanssikohtauksia? 
 

*** 
 
Suomen sotahistoriallinen seura perustettiin kohtalon vuonna 1944, nyt jäseniä on toista tuhatta. Juhliak-
seen 70 vuottaan seura järjesti 17. tammikuuta Valkoisessa salissa seminaarin, joka keskittyi seuran perus-
tamisvuoteen, isänmaan silloiseen tilanteeseen. Tuohon asiakokonaisuuteen eri puolilta keskittyviä teemo-
ja oli nimetty neljä: Suomen sotilaallinen tilanne, Suomen tilanne Saksan näkökulmasta, Suomen tilanne 
Neuvostoliiton näkökulmasta, Suomen tilanne länsiliittoutuneiden näkökulmasta.  
 Alustajina oli neljä oppinutta herraa, joilla kullakin oli omaa tutkimusta annetusta aiheesta. 
Ja sitten erikoisuus: jokainen oli saanut ajakseen (vain) 20 minuuttia, kahden alustuksen jälkeen oli tauko, ja 
sitten taas kaksi alustusta. Aikataulussa pysyttiin, vaikka kokenein puhuja alitti aikansa ja kokemattomin 
ylitti sen. Kun kaikki oli kuultu, seurasi paneeli, jonka kestoajaksi oli merkitty sama 20 minuuttia. Kokeilu 
osoittautui onnistuneeksi. Kun tietää asiansa perusteellisesti, osaa siitä ottaa oleellisen ja esittää sen hyvin 
jäsenneltynä. Kuulemaan keskittynyt kuuntelija puolestaan ei 20 minuutissa ehdi ryhtyä seuraamaan sitä si-
vujuonnetta, joka hänen mieleensä mahdol-lisesti tulee oman tutkimansa tai lukemansa perusteella. Pa-
neelin puheenjohtaja saattaa kyllä joutua koville, sillä lyhyen ajan takia myös kysyjien on osattava esittää 
täsmällisiä asiaan liittyviä kysymyksiä. 
 Malli kelpaisi pienempiinkin ympy-röihin, eikö? 
 
Ilmari  Ojala
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Kiitollisessa muistossa 
 

Maija Rimpiläinen 8.2.1918 – 26.9.2013  
Maija Rimpiläinen-Veikkola ja Kalevi Veikkola tuli-
vat elämääni 1990-luvun alussa. Tutustuimme yh-
teisten asioiden parissa ja saman tien ymmär-
simme toimivamme samojen arvojen pohjalta. 
Molemmat ottivat nuoremman vastaan ystävälli-
sesti ja ikään kuin tasavertaisesti. Pitkäaikaiselle 
yhteistyölle antoi yhteinen aatemaailma vankan 
perustan. 
 Kalevi Veikkola oli yhdistyksemme 
perustajajäsen, ja Maijaa voinee sanoa vaikkapa 
aloittajajäseneksi, sillä hän oli toimeliaasti muka-
na heti perustamisen jälkeen. Kalevin kuoltua ja 
oman kuntonsa heikennyttyä Maija hyväksyi minut läheiseksi avustajakseen, ja ystävyytemme syveni enti-
sestään. Lähes kahden vuosikymmenen aikana sain tutustua yhä läheisemmin Maijaan, jonka pitkä ura Las-
tenklinikan ylihoitajana edelleen leimasi hänen persoonallisuuttaan: hän oli huolehtija, vastuunkantaja, 
neuvoja ja auttaja. Lapsia hän ajatteli jatkuvasti, kansainvälisellä tasolla hän tunsi huolta lapsista kaikkialla, 
kaikilla mantereilla. 
 Toisaalta näyttäytyi sitten Maija, joka oli isänmaallisia arvoja korostava ja samalla laajalti 
matkustellut Euroopan ja Aasian havainnoija, terävä ja kantaaottava muistelija ja keskustelija, jonka kanssa 
ei aika tullut pitkäksi.  
 Vuodet Maijan lähellä ovat antaneet minulle paljon Maijan omakohtaisesti kokemaa tietoa 
isänmaan historiasta ja myös uskoa sen tulevaisuuteen, jota kohti on työskenneltävä ilman keskinäistä eri-
puraa ja kostamisen ajatuksia. 
 Veteraanilehdon hautapaikasta on tullut kävelyretkieni kohde, kiitollisen 
hiljentymisen paikka. 
 
Sirkka Valkjärvi 
 
 
 
Teppo Lyyjynen 14.8.1934 – 23.10.2013 
Diplomi-insinööri Teppo Lyyjynen kuoli kauan sairasteltuaan syksyllä 
Espoossa. Hän oli syntyään helsinkiläinen ja valmistui diplomi-
insinööriksi Teknillisen korkeakoulun koneinsinööris-osastolta v. 
1962. Hänen pitkäaikaisimmat työpaikkansa olivat Oy 
Keskuslaboratorion kojerakentamo 1964–1973  ja Urku-rakentamo 
Veikko Virtanen Oy 1974–1994, jossa hän erityisesti kehitti 
elektroniikkaa helpottamaan aikaisempaa äänikertojen mekaanista 
valintaa. 

Insinööriuran ohella musiikilla oli tärkeä merkitys 
Lyyjysen elämässä. Rakkaus musiikkiin oli kodin perua, koska isä soitti 
viulua Helsingin Kaupunginorkesterissa. Teppo soitti alttoviulua, 
pianoa ja urkuja, joiden soittoa ja musiikin teoriaa hän opiskeli 
kirkkomusiikkiauktoriteetin prof. Armas Maasalon johdolla. 
Kiinnostus urkuihin oli syntynyt jo kouluaikana, kun hän soitti 
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Vasemmalla talkoomitali vuodelta 
1941.Yllä rintamerkit vuosilta 1942, 
1943, 1944 ja 1945. 
 

 

Normaalilyseon urkuja aamuhartauksissa. Ei ollut varmaan sattuma, että myös hänen insinööriuransa 
merkittävin osuus liittyi urkuihin. Ulkomaanmatkoilla hän kävi tutustumassa lukuisiin urkuihin ja rakensi 
sellaiset myös kotiinsa.  

Teppo Lyyjynen toimi kanttoriurkurina Kustaankartanon vanhainkodissa 1952–1954, 
Helsingin vapaaseurakunnassa 1955–1974 ja sijaisena lukuisissa Helsingin seurakunnissa 1950–1975. Hän 
toimi pianistina Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen tilaisuuksissa useiden vuosien ajan, 
kunnes hän sairauksien ja liikkumisvaikeuksien vuoksi joutui luopumaan tästä tehtävästä. Hän soitti 
Sotaveteraanien orkesterissa, ja erityisen tärkeä Tepon toiminta oli eläkeläisyhtyeen Muinaiset pianistina ja 
taiteellisena johtajana, koska hän pystyi tekemään sävellysten sovituksia yhtyeen kulloisenkin kokoonpanon 
mukaan. Yhtyeen ohjelmassa on myös lukuisia hänen omia sävellyksiään. Yhtye soitti useita kertoja myös 
perinneyhdistyksen tammisunnuntain juhlassa. Yhtyeellä on nyt vaikeuksia löytää vastaavan taitoista 
seuraajaa Tepolle. Director musices -arvonimen hän sai v. 2008. 
Teppoa kaipaamaan jäivät vaimo, poika ja lukuisat soittotoverit. 
  
Sulevi Lyly 
Soittotoveri Polyteknikkojen orkesterissa opiskeluaikana 
 ja Muinaiset-yhtyeessä eläkeaikana                                                                 

 
 

Talkoomitali 
 
Kun sotavuosien nuorisoa haluttiin motivoida osallistumaan 
aktiivisesti talkootöihin, perustettiin Nuorten Talkoot nimi-
nen järjestö ajamaan asiaa. Talkootyöt merkittiin erityiseen 
talkootyökirjaan. Talkootyövanhimmaksi valittiin 
useimmiten lotta, joka paikallisesti johti ja innosti 
talkootyöntekijöitä toimimaan. 

Talkoonuoret palkittiin yleensä kesälomien 
jälkeen  ja näkyvänä tunnuksena esim. vuonna 1941, toi-
minnan alkaessa oli keräystalkoomitali – todellinen ansiomi-
tali.  Myöhempinä pulavuosina oli palkkiona  rautainen, 
hopeinen tai kullanvärinen rintamerkki. Viimeinen 
talkoomerkki oli sitten muurahaista kuvaava kerääjämerkki 
vuodelta 1945. 

Virallisen talkookirjan sai jokainen, joka  teki 
vähintään 50 työtuntia. Talkoovanhin allekirjoitti suoritukset ja talkookirja lähetettiin talkoolautakunnalle 
virallisesti tarkastettavaksi ja tilastoitavaksi. 
 
Raimo Berkan 
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Parhaita hyvien joukossa…  
 
Tämä on Ilmari Ojalan uusimman kirjan nimi. Siinä käsitellään ala-
otsikon mukaan unohtumattomia suomenhevosia ja hevosihmisiä. 
Sivuja on 254, kuvitus runsas, useimmat valokuvat kirjoittajan ot-
tamia. Kustantaja Keski-Karjalan Hevosystäväinseura ry., painos 
1000 kappaletta, myyjä Suomen Hippos ry. 
Kirja sisältää Ilmari Ojalan lehtiartikkeleita ja esitelmiä. 

Jo koulupoikana alkanut harrastus on tuottanut 
monta hevoskirjaa Ilmari Ojalan kynästä. Nyt käsiteltävä kirja al-
kaa 1800-luvun alkupuolelta, jolloin keisarillisen majesteetin ar-
mollinen julistus vuodelta 1835 määräsi annettavaksi neljän vuo-
den aikana vuotuisen rahasumman Uudenmaan, Turun ja Porin, 
Hämeen ja Viipurin läänin kuvernöörille siitosoriiden ostamiseen 
sekä varsojen palkitsemiseen. Tällä julistuksella luotiin Suomen 
hevosjalostuksen kivijalka, ruununorijärjestelmä. 

Seuraavien vuosikymmenten aikana hankittiin kun-
nollisia jalostusoriita ja alettiin järjestää kilpa-ajoja. Suuret kato-
vuodet 1867 – 1868 verottivat ankarasti Suomen hevoskantaa. Osa jouduttiin käyttämään ravinnoksi ja osa 
myytiin edelleen ja paljolti Venäjälle. Silloinen yhteislaitumien käyttö sai aikaan kontrolloimattoman ”jalo s-
tuksen”, kunnes vuonna 1888 kiellettiin viemästä yhteislaitumille yli yksivuotiaita orivarsoja. 
Määrätietoinen ja asiantunteva jalostustoiminta pääsi toden teolla vauhtiin 1900-luvun alkuvuosina. He-
vosmiehet tunsivat hoidokkinsa, ja parhaita puolia sekä tammojen että oriiden puolelta alettiin yhdistellä. 
Kantakirjaan otto loi perustan sukuselvityksille, joita sitten käytetti in suomenhevosen parhaiden ominai-
suuksien esille tuomiseksi yrityksen ja erehdyksen kautta. 

Muutamia laajalti tunnettuja hevosia ja hevosvaikuttajia on kuvattu pilke silmäkulmassa. 
Aluksihan oli tarpeen kehittää sellaisia hevosia, jotka olivat tehokkaita maatalous- ja metsätöissä. Monesta 
kuuluisasta ravurista tai muusta valioyksilöstä on monessa polvessa tiedossa isät ja emät, isänisät jne. 
Vapaussodassa hevosilla oli suuri merkitys. Sen jälkeen 20- ja 30-luvulla Suomessa oli hevosia yli 300 000. 
Talvisotaan otettiin aluksi 60 000 hevosta, joiden lukumäärä sodan päättyessä oli 72 000. Kaatuneita ja ka-
donneita oli n. 7000. Jatkosodan alkaessa Suomen sotavoima oli paremmin varustettu kuin kaksi vuoitta a i-
emmin. Silti vieläkin tarvittiin hevosia tykkejä vetämään, haavoittuneita ja kaatuneita kuljettamaan sekä 
muun huollon tarpeisiin.  

Rauhan tultua alkoi jälleenrakennustyö ja siirtolaisten asuttaminen. Taas oli käyttöä sitkeälle 
ja vaatimattomalle suomenhevoselle. Vasta 1950-luvulla alkoi toden teolla ilmestyä traktoreita korvaamaan 
hevosia. 

Suomenhevosesta sotahevosena on kirjoitettu useampiakin kirjoja. Kiitoksen ja kunnioituk-
sen osoitukseksi alettiin puuhata patsasta tälle uskolliselle palvelijalle. Patsastoimikunnassa Ilmari Ojala oli 
mukana alusta alkaen. Monien vaiheiden jälkeen kansalaiskeräyksellä rahoitettu patsas pystytettiin Seinä-
joelle 3.8.1997. Kuvanveistäjä Herman Joutsenen veistämä patsas on arvokas osoitus suomenhevosen mer-
kityksestä maamme itsenäisyystaisteluissa. 

Puuttumatta moniin tuttuihinkin hevosnimiin ja niiden alkuperään, joista kirjassa on kattava 
osasto, nostan esiin vain muutaman vaikuttajan. Ludvig Fabritiusta (1853 – 1933) on sanottu suomalaisen 
hevosen isäksi. Fritz Buttenhoff oli tärkeä vaikuttaja hevosjalostuksessa ja innokas ravimies. Sukevan kes-
kusvankilan siittola oli ansiokas jalostustekijä. 

Hevosia kuvanneita kuvanveistäjiä on useitakin, Emil Cedercreutzista Jussi Mäntyseen, Jyrki 
Sailoon ja Herman Joutseneen. 
Viime vuosikymmeninä suomenhevosta on totuttu käyttämään melkein yksinomaan raviurheiluun ja ratsas-
tukseen. Metsätöissä lienee vielä joukko sitkeitä yksilöitä. 
Ilmari Ojalan uskomaton muisti, palava hevosrakkaus ja perinpohjainen asiantuntemus ovat jälleen kerran 
saaneet aikaan teoksen, joka antaa asiantuntemattomallekin vaikuttavan lukukokemuksen. Huumori ja asi-
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Työmies-lehden viisi kuolinilmoi-
tusta vapauden teksteineen. 

allisuus vuorottelevat sopivasti. Itsekin hiukan kotieläinjalostusta sivusta seuranneena luulisin osaavani ar-
vostaa kirjan tarkkoja polveutumistietoja ja numeroita.  

Lapsuudesta muistan Hevosmiesten laulun, jota kotona laulettiin. Siinä on ainakin 60 värssyä, 
joista suurimman osan olen unohtanut, eikä sanoja enää perheestä löydy. Joskus automatkoilla Ilmarin 
kanssa saatoimme sydämen pohjasta laulaa ”Buttenho� ja Eino-Vakaa, sun pomfelis, pomfelis Eino-Vakaa, 
ne hallitsi aikansa Suomen rataa, sun pomfelis, pomfelis hoh!”  
Jospa joku lukijoista muistaisi tämän laulun! 
 
Kaarina Lindberg 
 

 
 

 
 
 

 
Miksi vapaussota on oikea sana? 

 
Vuosia sitten ollessani tämän lehden päätoimittaja, esitin seuraavat 
argumentit, miksi kevään 1918 sota Suomessa oli vapaussota, ei 
kansalaissota eikä mitään muutakaan. Nämä perustelut olivat 

1. Mikä maa maailmanhistorian aikana on saanut itsenäisyy-
den siten, että kansalaiset ovat taistelleet toinen toisiaan 
vastaan? Tähän päivään mennessä en ole kuullut yhtään 
tällaista maata. 

2. Mitä kansalaissotaa on siinä, että saksalaiset vapauttavat 
Helsingin ja vastassa olivat punaiset asetovereinaan venä-
läiset. 

3. Miksi rauha tehtiin Tartossa Suomen ja Neuvosto-Venäjän 
välillä? Jos sota oli kansalaissota, rauha olisi pitänyt tehdä 
valkoisten ja punaisten välillä. 

Keskustelin viime itsenäisyyspäivänä varainhoitaja Anton Eskolan 
kanssa ja hän toi kaksi lisäkommenttia vapaussodan puolesta. Nä-
mä ovat 

4. Syyskuun 10. päivänä vuonna 1918 Suomen senaatti perusti 
vapaussodan muistomitalin. Voidaan kysyä, milloin  vapaus-
sota käytiin, jos sitä ei käyty keväällä 1918. 

5. Työmieslehtien kuolinilmoituksissa kirjoitettiin keväällä 
1918 runsaasti vapaussodasta. 

Muistan varhaislapsuudestani, alle kouluiän mummoni puhuneen 
useasti kapinasta. Silloin en ymmärtänyt, mistä kapinasta oli kyse. 
Itse käytän sodasta nimitystä vapaussota, mutta jos suomalaisten 
keskeinen taistelu pitää mainita, niin se oli  vapaussota, johon sisäl-
tyi punakapinan kukistaminen. Eiköhän se ole kohtuullisen selkeä 
ilmaisu koko tuolle onnettomalle sodalle, joka käytiin keväällä 1918. 
 
Uolevi Langinmaa 
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Muistojen laulut ja laulujen muistot 
 
Toimittaja Raili Malmberg  
Kustantaja Suomen lottaperinneliitto ry., Turku 2007  
 
Jäsenemme Raili Malmbergin toimittama 25 laulun kokoelma on 
nimensä arvoinen: tuttuakin tutummat sotavuosien laulut herät-
tävät muistoja sen ajan eläneiden mielessä. 
 Kun hankkeen takana on Suomen lottaperinneliit-
to, on selvää, että ensimmäinen laulu on juuri Lottien laulu. Sii-
hen johdattaa jo toimittajan esipuhe, ja se taustoitetaan eli ker-
rotaan Lotta Svärd –järjestöstä, sen synnystä, toiminnasta ja lak-
kauttamisesta. Samalla tavoin taustoitetaan muutkin kokoelman 
laulut, kerrotaan vaikkapa niiden syntyhistoriasta, senhetkisestä 
sodan vaiheesta ja ihmisten mielialoista. 
 Kuin itsestään toisena lauluna on kaikille tutuksi 
tullut virsi Jumala ompi linnamme, joka lokakuussa 1939 kumpu-
si ilmoille Helsingin asemalla saattojoukossa Juho Kusti Paasiki-
ven ollessa seurueineen lähdössä Moskovan neuvotteluihin. Tal-
visodan laulut ovat ylipäänsä vakavahenkisiä isänmaallisista vir-
sistä Sillanpään Marssilauluun ja Elämään juoksuhaudoissa. Vii-
meksi mainitun sanat syntyivät tekijänsä Usko Kempin mukaan 
Karjalan kannaksella tykistökeskityksessä ison kiven takana. 
 Tuttuun suomalaiseen kansansävelmään laati sanat runoilija Walter Juva, joka työnsä puoles-
ta oli laajalti tutustunut Karjalan luontoon ja ihmisiin. Niin syntyi mieltä herkistävä Karjalan kunnailla. 
 Raili Malmberg toteaa, että jatkosodan pitkinä, raskaina vuosina tarvittiin muunlaista musiik-
kia. Silloin syntyivät reippaat marssilaulut rintamajermujen hurtin huumorin laulut ja toisaalta kauniit kai-
puun ja rakkauden laulut. Suosituimpiin jatkosodan lauluihin kuuluivat vaikkapa kokoelmassa olevat Ääni-
sen aallot, Vartiossa, Sulle salaisuuden kertoa mä voisin, Suurin onni, Kaunis valhe, Eldankajärven jää ja Iso 
Iita. Nekin avautuvat uudella tavalla taustatietojen avulla. 
  Kaksi viimeistä laulua ovat V.A. Koskenniemen virsi Oi, Herra, siunaa ja Sakari Topeliuksen 
Laps´ Suomen, jonka Eino Leino suomensi ja Heikki Klemetti sävelsi. Niiden avulla piti jaksaa sodanjälkeiset 
jälleenrakennuksen vuodet. 
 Raili Malmberg: Tule mukaan, laula kanssamme! Annetaan muistojen kimaltaa! 
 
Tellervo Ojala 
 
 

Lennart Åström punaisten vankina kesällä 1918 
 
Lounastilaisuudessa 10.12. jäsenemme Liisa Hongisto kertoi isänsä Lennart Åströmin vaiheista vapaussodan 
aikana ja erityisesti punaisten vankina olosta Helsingissä. Lennart oli syntynyt Helsingissä vuonna 1893 sa-
hatyöläisen perheessä. Perhe muutti myöhemmin Hiitolan sahalle Käkisalmen lähelle, ja siellä sattui ikävä 
onnettomuus, jossa Lenni-poika loukkasi jalkansa niin pahasti, että vamma haittasi häntä koko elämän ajan. 
Perheessä todettiin, että pojasta ei tule kunnon työmiestä  eikä hän myöskään kelvannut sotahommiin. Äi-
dinisän mielestä pojasta piti tehdä siis herra. Vanhus kaivoi esille säästönsä ja poika aloitti opintiensä Kä-
kisalmen yhteiskoulussa. Keskikoulun jälkeen aukeni ura rautateillä ja eri asemilla palveltuaan hän päätyi 
vuonna 1916 Grankullan asemalle. 

Venäjän vallankumous toi  levottomuutta Suomeenkin ja myös Grankullaan. Niitä aikoja Len-
nart on kuvannut kirjeissään ja etenkin päiväkirjoissaan. Vapaussodan alettua Lennart kirjoitti päiväki rjaan-
sa: Kolme viikkoa on kestänyt tätä sekasortoa. Kolme viikkoa on kansalaissota riehunut maassamme. Kolme 
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viikkoa sitten tekivät punakaartilaiset vallankaappauksen, josta oli seurauksena, että omat kansalaiset ru-
pesivat tappamaan veljiään.  Miten surkuteltavaa on-
kaan tämä kaikki. - - - Olen täällä Kirkkonummella ”pa-
kolaisena”. Olo Grankullassa kävi viime aikoina mah-
dottomaksi, koska punaiset esiintyivät niin käskevästi, 
ettei voinut  milloinkaan olla varma hengestään. 

Eräässä toisessa muisteluksessaan hän 
kertoo: Työskentely punaisten kontrollin alaisena kävi 
vaikeaksi, ja ryhdyimme suunnittelemaan aseman jät-
tämistä kokonaan punaisten haltuun, Suunnitelmia 
edisti erikoisesti se seikka, että Kirkkonummella alkoi 
muodostua valkoisten joukko-osastoja, jotka oli sijoi-
tettu Sigurdsiin. Minäkin siirryin Sigurdsiin, mutta kun 
tilanne sielläkin alkoi käydä vaaralliseksi, pakenin Hel-
sinkiin ja asetuin asumaan ylikonemestari Uno  Segersvenin perhekuntaan. Sinne tuli maaliskuun 18. päivä-
nä klo 13 6-7 miehinen aseistettu punakaartilaisjoukkue pitämään  kotitarkastusta. Kotitarkastuksen aikana 
henkeäni uhattiin ja kehoitettiin tekemään täysi tunnustus. Kun pyysin heiltä kuittia ottamistaan tavaroista, 
sanoi eräs punaisista minulle: ”Perkeleen lahtari! Kuula otsaan, siinä on teille kuitti! Kotitarkastuksen tulok-
sena oli, että minut vietiin komeasti autolla punaisten tiedusteluosastoon, Vuorimiehenkatu 1:een. Täällä 
minua kuulusteltiin useaan otteeseen, usein keskellä yötäkin. Erityisen raskauttavaksi muodostui päiväki r-
jani, joka oli joutunut punaisten käsiin ja jossa olin hyvin yksityiskohtaisesti selostanut Kirkkonummen mat-
kaani ja ankarasti arvostellut punaisten hommia. Minua pidettiin erikoisen vaarallisena henkilönä, joka oli 
tarkasti pidettävä vangittuna ja lähetettävä vallankumousoikeuden tutkittavaksi.  

Maaliskuun 23. päivänä minut siirrettiin vahvasti vartioituna 4. poliisiasemalle Pengerkatu 
5:een.  Sinne oli sijoitettu hyvin monia valkoisia, jotka ensin oli kuulusteltu Vuorimiehenkadulla ja jotka nyt 
odottivat asiansa esille tuloa vallankumousoikeudessa. Meitä oli samassa vankihuoneessa kerran muistaak-
seni toistakymmentä miestä. Kylmät rautaristikot ikkunoissa, sementtilattia, kalkkiseinät, ei mööpeleitä.  

Sitten eräänä päivänä tulee tieto, että oikeus ei enää istu. Ja kun saksalaiset alkoivat lähestyä 
kaupunkia, kutsui komisario Hellgren, joka oli päällikkönä poliisiasemalla, minut luokseen 12. päivänä huh-
tikuuta että asiani tuskin enää tulee vallankumousoikeudessa esille, joten minä saatoin  päästä vapauteen.  
Niin lähdin kulkemaan läpi kaupungin entiseen asuntooni Katajanokalle. Tällä matkalla minut pidätettiin po-
liisilaitoksen kohdalla ja punaiset toimeenpanivat lyhyen mutta tiukan kuulustelun.  Punaiset päästivät mi-
nut kuitenkin menemään,  kun viattomasti selitin, että punaiset olivat minut  juuri hetk i sitten vapauttaneet 
oltuani useamman viikon vangittuna. Samana iltana saksalaiset  laskivat joukko-osastojaan Katajanokalle ja 
seuraavana aamuna olin varhain liikkeellä opastamassa saksalaisia ja toimittamassa pientä palvelusta hei-
dän ryhtyessään puhdistamaan seutua.  

Oman lukunsa ansaitsee Lennartin päiväkirja, jonka punaiset olivat takavarikoineet. Se joutui 
Viipuriin ja omistajaa haettiin oikein lehdistön voimalla. Siten se joutui takaisin Lennartin haltuun. Tyttäre n-
sä Liisa kopioi sen ja antoi sen Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon. 

Kaikkien näiden koettelemusten jälkeen Lennart sai keväällä valkolakkinsa – sinä vuonna ei  
kirjoituksia ollut. Opiskelu lainopillisessa tiedekunnassa sujui hyvin ja sukunimi muuttui 1930-luvulla, kun 
veljekset päättivät suomentaa nimensä Ahvaksi. 

Esitelmän jälkeen puheenjohtaja totesi, että tämä esitelmä oli parasta kotiseutuhistoriaa ja 
kehotti jäseniä ilmoittautumaan tällaisten esitelmien pitäjiksi. Tarvittaessa voidaan samassa lounastilaisu u-
dessa esittää useampikin lyhyt katsaus. 

 Mielestäni erittäin varteenotettava ehdotus. 
 
Uolevi Langinmaa 
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Yhdistyksen syyskokous 
 
Vuoden 2013 sääntömääräinen syyskokous pidettiin Väestönsuojelumuseon tiloissa marraskuun 28. päivä-
nä. Paikalle oli saapunut 22 yhdistyksen jäsentä, joiden keskuuteen tilaisuuden alussa nautittu kahvi joulu-
torttujen ja pikkuleipien kera viritti hyvin jouluisen tunnelman. Markus Uomala avasi kokouksen täsmälli-
sesti klo 18.30 ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Pekki.  

Kokouksessa hyväksyttii toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. Toimintasuunni-
telman käsittelyn yhteydessä käytiin vilkas keskustelu jäsenlehden julkaisemisesta. Lehtemme Vapaussodan 
perintö on saanut tunnustusta korkeasta tasostaan ja on ilmestynyt vuosittain neljänä numerona. Ansio 
lehden tason ylläpitämisestä lankeaa suurimmalta osalta lehden toimitukselle, Jyrki Uutelalle ja Nina Schlei-
ferille. Lehden tekeminen on vapaaehtoista työtä ja vaatii ajoittain suuria ponnistuksia, johon työssäkäyvien 
toimittajien on tiettyinä aikoina vaikea saada aikaansa riittämään. Voidakseen säilyttää lehden nykyisellä 
tasolla he ovat ehdottaneet, että lehden julkaisussa siirryttäisiin kahteen numeroon vuodessa. Kokous piti 
kuitenkin tärkeänä että lehti säilyisi edelleen nelinumeroisena ja lopulta hyväksyttiin ehdotus, jonka mu-
kaan nykyinen toimitus jukaisee lehdestä kaksi numeroa ja kahden muun numeron toimittamisesta vastaa 
lehden aikaisempi toimittaja Uolevi Langinmaa yhdessä Ilmari Ojalan kanssa.  

Jäsenmaksu, joka on usean vuoden ajan ollut 22 euroa, herätti myöskin vilkasta keskustelua. 
Kokouksessa ehdotettiin jäsenmaksun korottamista sillä perusteella, että vapaussodan 100-vuotisjuhlien 
lähestyessä tulisi varautua ylimääräisiin menoihin. Koska yhdistyksen lähes ainoa tulolähde on jäsenmaksut, 
se päätettiin korottaa vuonna 2014 26 euroon.  

Kokouksen keskeisin tehtävä oli hallituksen jäsenten vaali. Hallituksen puheenjohtajaksi valit-
tiin yksimielisesti Markus Uomala toiselle kaudelleen. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Pekka Lampén, 
Sirkka Valkjärvi ja Liisa Viranko, joista Liisä Viranko oli etukäteen ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettä-
vissä hallituksen jäsenenä. Hänen tilalleen valittiin Juhani Virtanen. Pekka Lampén ja Sirkka Valkjärvi valit-
tiin uudelleen suraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Näiden lisäksi Paul Voss pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä 
kesken kauden ja hänen tilalleen jäljellä olevaksi kaudeksi valittiin Anja Voss.  

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Andersson ja Kaarina Lindberg sekä varalle 
Terttu Aho ja Einari Aakenus. 

Syyskokous on yhdistyksen toiminnan kannalta tärkein kokous, sillä siinä jäsenistöllä on 
mahdollisuus ottaa kantaa yhdistyksen toimitalinjoihin. Kouksessa vaihdettiin mielipiteitä ja keskustelua pi-
dettiin yllä tavallista vilkkaammin, niin että kokoukseen kului aikaa ennätykselliset kaksi ja puoli tuntia. Tä-
män kokouksen päätösten mukaan kuljemme taas vuoden eteenpäin. 
 
Syyskokouksen sihteeri 
Juhani Pulkkinen 
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Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen kesämatka  Viroon 
 
Matkasta oli esitys tämän lehden edellisessä numerossa 4/2013. Totean vielä yhteenvetona eräitä periaat-
teita. Pyrimme antamaan kuvan Etelä-Virosta ja vähän Latviastakin siten, että näytämme erilaisia kohteita. 
Emme siis kulje kirkosta kirkkoon tai kartanosta kartanoon vaan näytämme ehkä pari kirkkoa ja pari karta-
noa. Koska olemme vapaussotayhdistys, haluamme luonnollisesti näyttää myös Viron vapaussodan paikko-
ja, ja tärkeän osan muodostaa Suomen vapaussotureiden taistelu Virossa. Pääkohde on  Etelä-Viron Setu-
maa, jonka kohteita katselemme kaksi päivää, ja täällä annamme  jäsenille mahdollisuuden kulkea omin 
avuin setukaisten keskellä. 

Matka on nelipäiväinen (3 yötä) 9. – 12.6. (maanantaista torstaihin), ja Suomenlahden ylitys 
tapahtuu Tallinkin Star tai Super Star –laivoilla, joiden matka-aika on kaksi tuntia. Lähtö tapahtuu Helsingin 
Länsisatamasta kello 7.30. Kokoontuminen terminaalirakennuksen toisessa kerroksessa kello 6.45. Raitio-
vaunu numero 9 menee aivan terminaalin eteen. Tallinnan D-terminaalissa meitä odottaa bussi, joka on ko-
ko ajan käytettävissämme. Toivomme. että te tankkaatte itsenne täyteen laivalla, sillä olemme ajatelleet, 
että ajaisimme pysähtymättä Põltsamaalle (130 km), missä nautitaan viini-juusto –maistiaiset ja tutustutaan 
taidenäyttelyyn. Jatkamme matkaa, ja ensimmäinen yöpyminen on Aluksnessa (entinen Marienburg) Latvi-
an puolella. Tämä mutka tehdään siksi, että haluamme näyttää Bejan taistelupaikan, joka on noin 12 km:n 
päässä Aluksnesta. Bejassa suomalaiset joutuivat väijytykseen ja heitä kaatui 7. Paikalla on kaunis muisto-
alue. 

Seuraavat kaksi yötä vietetään Setumaan keskeisellä paikalla Värskassa. Värska on tunnettu 
kylpylöistään ja juomavedestä, mutta me yövymme Hirvekankaan puhkekeskuksessa. Sieltä käsin teemme 
kolmantena päivänä kaksi retkeä ympäristön kohteisiin. 

Matkan hinta on 290 euroa, ja se sisältää laivamatkat, yöpymiset, puolihoidon ilman alkoho-
lijuomia, museokäynnit, Põltsamaan viini-juusto –tarjoilun ja kuljetuksen koko matkan ajan omalla bussilla. 
Emme pyri saamaan mitään voittoa, ja siksi olisi tärkeää, että jokaisella on vakuutus, joka kattaa mahdolli-
sen peruutuksen. Maksusta tulisi suorittaa Uolevi Langinmaan tilille 129950-580 vappuun mennessä 100 
euroa ja loppuerä 1.6. mennessä. Käytän henkilökohtaista tiliä siksi, että säästämme täten viitemaksut ja 
kun minä hoidan muutenkin koko maksuliikenteen, rahat ovat koko ajan käytössäni. Jos jotain jää, tilitän 
sen VHSPY:n tilille.  

Lopuksi pieni mainos toisesta matkasta. Pakilan Tormaystävät tekevät edellisellä viikolla sun-
nuntaihin kestävän nelipäiväisen matkan. Matkan hinta on 350 euroa ja siihen on mahdollisuus osallistua. 
Ilmoittautumisen tulisi tapahtua mahdollisimman pian, koska tämä matka täyttyy varmasti hyvin nopeasti. 
Matka suuntautuu Tarton seudulle, ja matkanjohtajana toimii Tapani Harviainen ja apulaisjohtajana allekir-
joittanut. Ken osallistuu molemmille matkoille, niin sunnuntai-maanantai välinen yö vietetään Tallinnassa 
Susi-hotellissa. Kahdelle matkalle on ilmoittautunut yhdistyksestämme yksi henkilö minun lisäkseni. 

Tällä hetkellä matkaamme on ilmoittautunut 13 henkeä. Toivon nopeaa ilmoittautumista, ja 
25 ilmoittajan jälkeen panemme luukun kiinni. 

Helsingissä tammikuun 29. päivänä 2014 
Uolevi Langinmaa 
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Kutsu kevätkokoukseen   
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry  sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 

27.3.2014 klo 18:30 Väestönsuojelumuseossa, Siltavuorenranta 16 B 

 

Sääntöjen mukainen työjärjestys 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3 Kokouksen järjestäytyminen 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Esitetään edellisen vuoden (2013) toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7. Muut asiat 

8. Kokouksen päättäminen. 

Kokouksen alussa kahvitarjoilu. 

 
 

 

Tiet’ isäin astumaan 
 
Vapaussodan Perintö-lehdessä 2/2013 ss. 24-26 on kerrottu ulkomaalaisista vapaaehtoisista vapaussodas-
sa. Mainitaan filosofian tohtori Olof Palme. Siihen niveltyy pieni tarina talvisodan ajalta. Isäni oli patterin-
päällikkönä Utön linnakkeella. Sinne tuli "salasanoma" : En tvåstjernig från västanvindarnas land kommer 
afton, fadern kors vid Tammerfors. Sveas man möter honom, som fått sitt namn av Palmoliv. Ei ollut vaikea 
arvata, minkälaisesta henkilöstä oli kysymys. Luutnantti Palme oli hyvä upseeri, taitava ja vastuuntuntoi-
nen. Sven Ulric Palme oli Ruotsin rannikkotykistössä koulutettu kirjailija ja historioitsija. Näin siis aseveljeyt-
tä yli rajojen "tiet’ isäin astumaa". 
 
Kaarina Lindberg 
 
 

Vuoden 2014 jäsenmaksu 

 
Pyydämme jäseniä maksamaan yhdistyksen jäsenmaksun 26 euroa vuodelle 2014 yhdistyksen 
pankkitilille FI45 1299 3000 0798 81 helmikuun loppuun mennessä. Viitenumero on 2040. Leh-
den osoitetarraan on merkitty vuosiluku siltä vuodelta, jonka osalta jäsenmaksu on viimeksi suori-
tettu.  

Jäsenmaksuista vapaille ei ole merkitty vuosilukua lainkaan. Kirjat ja muut myyntiar-
tikkelit toivotaan maksettavan yhdistyksen tilille viitenumerolla 1122.  
Varainhoitaja vastaa kaikkiin talousasioita koskeviin tiedusteluihin 

Anton Eskola 
Varainhoitaja 
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Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n hallitus  
 
puheenjohtaja Markus Uomala     
Omenamäenkatu 5 C 37, 00990 Helsinki 
puh. 0400 709 323, s-posti: markus.uomala@netti.fi 
 
 
 

Varapuheenjohtaja Juhani Virtanen 

 

 
Varainhoitaja Anton Eskola  

 
  

 
 

Sihteeri Juhani Pulkkinen   
                                                                

                                                                              

 

Jäsen Pekka Lampén
 jäsenlehden postitus 

 
 -  

 
 
 

Jäsen 

 

Sirkka Valkjärvi

   

Materiaalimyynti

 
 

  
 

Jäsen Anja Voss

 
Jäsenrekisteri ja jäsenposti

 
 

   
 

 

Vapaussodan Perintölehden toimittajat

 

Jyrki Uutela ja Nina Schleifer

  
 

   
 

Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa 
(puheoikeus) 

 
 

(puheoikeus)

mailto:ap.voss@welho.com
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Kevään ja kesän 2014 ohjelmaa  
 Tiistaina 11.2. lounasluento Ostrobotniassa kello 12.30.  Aiheena professori Seikko Eskolan esitelmä 

Suomen itsenäisyydestä ulkomaisessa vertailussa. 

 Viron itsenäisyyspäivänä maanantaina 24.2. on seuraavanlaista ohjelmaa: 

Kello 12 kunniakäynti ja seppeleen lasku sodissamme kaatuneiden virolaisten vapaaehtoisten hauta-
alueella Malmin hautausmaalla.  

Kello 14 Viron itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Alppilan kirkossa. 

Kello 16 seppeleenlasku Vanhankirkon puistossa Viron vapaussodassa kaatuneiden suomalaisten va-
paaehtoisten haudalla. Vapaussodan Perinneliitto laskee tässä tilaisuudessa  seppeleen. 

17.30 – 21  Viron itsenäisyyspäivän illanvietto Virokeskuksessa. 

Kello 19 Viron itsenäisyyspäivän konsertti Alppilan kirkossa. 

 Tiistaina 11.3. lounasluento Ostrobotniassa kello  12.30. Valtiotieteen maisteri Kari J. Talvitie kertoo 
Bertel Pauligin toimista itsenäistymisvaiheistamme. 

 Yhdistyksen kevätkokous torstaina 27.3. kello 18.30 Väestönsuojelumuseossa Siltavuorenranta 16 B. Vi-
rallinen kokouskutsu on sivulla 14. 

 Tiistaina 5.4. lounasluento Ostrobotniassa kello  12.30. Merikapteeni, kirjailija Seppo Laurell kertoo 
jäänmurtaja Tarmon kaappauksesta vapaussodassa ja vapaussotamme tapahtumista merillä. 

 Helsingin vapauttamisen vuosipäivänä lauantaina 12.4. kunnianosoitus Hietaniemessä 34 vapaussoturin 
hauta-alueella klo 11.30 ja Vanhankirkon puistossa kello 12.  

 Vapaussodan päättymisen vuosipäivänä perjantaina 16.5. kunnianosoitus Hietaniemessä 34 vapausso-
turin hauta-alueella klo 11.30 ja Vanhankirkon puistossa kello 12. Sen jälkeen kahvilla käynti. 

 Perinneliiton kesäpäivät pidetään Kauhavalla 24. – 25.5.  

 Viron matka järjestetään 9. – 12.6. Matkaesite sivulla 13. 

 Sunnuntaina 2.8. Ruth Munccin muistotilaisuus Hausjärven kirkon hautausmaalla. 

Kaikki kuukausilounasluennot pidetään tiistaisin ravintola Ostrobotniassa Museokatu 10. Ilmoittautumiset 
lounaille viimeistään edellisenä perjantaina Liisa Virangolle, puh. 0500 605 523 tai liisa.viranko@salnet.fi. 

 

 
 
 
 
 
 
 


