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TEHOKKAAMPAA TIEDOTUSTA

V

uosi 1918 käynnistyi vauhdikkaasti nk. sisällissodan ympärillä.
Lehdet, televisio ja sosiaalinen
media pursuavat yksipuolisia näkemyksiä
– ja suoranaisia valeuutisia. Olemme olleet mukana kehittämässä Vapaussodan
Perinneliiton viestintäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä
vapaussodan merkityksestä Suomen itsenäistymisvaiheelle 1918-1920.
Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi vapaussodan saavutuksia ja vapaussoturien
työtä. Haluamme välittää tosiasioihin
perustuvaa tietoa, herättää keskustelua
itsenäistymisvaiheesta ja lisätä liittomme
näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tärkeää on
myös saattaa yhteen ja motivoida vapaussotaperinteen vaalijat välittämään tärkeää vapauden viestiämme tuleville sukupolville.
Lähdetkö mukaan? Pyrimme kokoamaan
”palokunnan”, joka reagoi valeuutisiin ja
oikoo niitä mediassa sekä oikaisee mm.
Wikipedian levittämiä vääriä tietoja.
Internetissä näymme jo nyt kolmella kanavalla: Vapaussoturi-lehden nettisivut
http://vapaussoturi.fi ja facebook-sivut
https://www.facebook.com/vapaussoturi/
keskittyvät historiallisen totuuden esilletuomiseen. Vapaussodan Perinneliiton
nettisivut http://perinneliitto.fi ja facebook-sivut https://www.facebook.com/
vapeperinneliitto/ keskittyvät liiton tapahtumien ja tuotteiden markkinointiin.
Oman yhdistyksemme netti- ja facebooksivut http://www.vapaus- sodanperintö.fi
ja https://www.facebook.com/VHSPY/
täydentävät kokonaisuutta. Näkyvyyttä
pitää kuitenkin lisätä. Haluamme
enemmän ”tykkääjiä” omille facebooksivuillemme ja haluamme seuraajiemme

jakavan uutisiamme ja tapahtumiamme
omassa tuttavapiirissään. Olisi tärkeää,
että kaikki yhdistyksemme jäsenet antaisivat oman panoksensa näissä talkoissa.
Tiedämme, että some-kanavat tuntuvat
vierailta useille teistä, mutta voimme vakuuttaa, että facebook on helppokäyttöinen. Nuoremman sukupolven edustajat
varmasti mielellään auttavat teidät alkuun – ja samalla tutustuvat vapaussodan perinteisiin.
Olemme myös uudistamassa em. internet-sivujamme. Olisitko Sinä kiinnostunut tulemaan mukaan tähän hankkeeseen? Entä onko sinulla tarinoita jaettavaksi lehdessämme? Markus Uomala ehdotti, että tekisimme seuraavasta Vapaussodan perintö –lehdestämme tuhdin
juhlanumeron, jota voisimme markkinoida ja jopa myydä oman jäsenkuntamme ulkopuolelle. Näissäkin talkoissa
tarvitsemme Sinua.
Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen
järjestämä Tammisunnuntain juhla oli
elämys kaikille paikallaolijoille. Oli hienoa olla samanhenkisessä seurassa vapaussodan keitaassa keskellä sisällissodan aavikkoa. Kiitos Jorma Jokisalolle,
Veli Suvannolle, Tapani Tikkalalle ja kaikille muille järjestelyihin osallistuneille
ikimuistoisesta juhlaviikonlopusta.
Kevät jatkuu juhlien merkeissä. Pyydämme teitä ilmoittautumaan mahdollisimman pian lehdessä mainittuihin tapahtumiin, jotta osaamme ennakoida
osallistujamääriä ja mahdutte mukaan.
Teemme parhaamme, että vapaussoturien perinne on esillä tämän vuoden aikana.
Jyrki Uutela ja Nina Schleifer

3

TALVISODAN KANSALLISEN MUISTOMERKIN
PALJASTUSTILAISUUS

K

eskiviikkona 30.11.2017 Helsingin
Kasarmintorilla paljastettiin Talvisodan kansallinen muistomerkki. Syksyisessä säässä oli sateen tuntua. Pimeys oli
laskeutunut yli sateen kasteleman Kasarmintorin, jota katulyhdyt eivät juuri valaisseet.
Tilaisuus oli yleisölle avoin tapahtuma, ja paikalle oli kerääntynyt monisatapäinen joukko
sateenvarjoja ravistellen. Pääesikuntarakennuksen edustalla oli laaja yleisöltä eristetty
alue, jonka keskellä kohosi paljastettava muistomerkki. Sen vieressä valaistun telttakatoksen alla Kaartin soittokunta aloitti musiikkiesityksen tutuin marssisävelin. Muistomerkin
vastakkaiselle puolelle oli pystytetty istuimin
varustettu hyvin valaistu katos kutsuvieraita
varten. Näitä olivat sotien veteraanit, entiset
presidentit, eduskunnan puhemies ja maan
hallitus sekä tietenkin muistomerkkitoimikunnan puuhamiehet. Kun kello oli pari minuuttia vaille 17, kajahti Porilaisten marssi.
Tasavallan presidentti ja rouva Jenni Haukio
saapuivat paikalle. Sade oli jo kuivunut. Tilaisuus alkoi täsmällisesti klo 17.00.
Tervetulosanat lausui muistomerkkitoimikunnan puheenjohtaja ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Puheessaan hän kertoi muistomerkin
syntytapahtumat. Hankkeen alullepanija oli
Talvisotayhdistys ry. Kun ajatuksen taakse oli
saatu riittävä tuki valtiovallan korkeimmalta
taholta, toteutusta varten perustettu toimikunta käynnisti hankkeen, jonka suojelijaksi
saatiin presidentti Martti Ahtisaari. Kuvanveistäjä Pekka Kauhasen suunnittelema lumipukuisen sotilaan hahmoa esittävä patsas
on 10 metriä korkea ja painaa kuusi tonnia.
Tämän teräksestä valmistetun monumentin
tekemiseen on tarvittu monien ammattiosaajien yhteistyötä. Valmistusprojekti ja sen rahoitus toteutuivat suunnitellun aikataulun
mukaisesti.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti tilaisuudessa pääpuheen. Siinä hän mainitsi
muistomerkin kunnioittavan itsenäisyyden
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säilyttämisen raskasta uhria, heitä, jotka menettivät henkensä isänmaan puolesta. Hänen
mukaansa teos kuvaa yksittäistä ihmistä, joka on häntä suuremman asian välikappale.

Valok. Juhani Pulkkinen

Talvisotayhdistyksen puheenjohtaja eversti
evp. Ossi Kettunen ilmoitti puheenvuorossaan, että kunnianosoituksena sodan käyneen sukupolven uhrauksille patsaan sisällä
on 105 valokuvaa kertomassa suomalaisista
miehistä ja naisista sodassa ja kotirintamalla.
Presidentti Martti Ahtisaari muistutti paljastuspuheessaan sodan uhreista ja siitä sankaruudesta, joka liittyy talvisotaan. Suomalaisia
yhdisti tietoisuus siitä, että taisteltiin arvoista, vapaudesta, kansanvallasta ja oikeusvaltion olemassaolosta. Puheensa päätteeksi Ahtisaari paljasti muistomerkin sytyttämällä
valot teoksen sisälle. Samalla hetkellä patsaan ilme muuttui loistavaksi. Se valaisi lähiympäristön ja ilmaisi samalla yleisölle teokselle annetun nimen ”Valon tuoja”. Lopuksi Sibelius-lukion kamarikuoro esitti Suomalaisen rukouksen ja Finlandian. Tilaisuuden
päätteeksi laulettiin yhdessä Maamme-laulu.
Juhani Pulkkinen

6.12.2017
Itsenäisyyspäivänä hoidettiin kunnianosoitukset
Hietaniemessä ja Vanhassa
kirkkopuistossa
totuttuun tapaan. Hietaniemessä yhdistyksemme
kunnioitti seppelein 34
vapaussankarin yhteistä
hautapaikkaa. Lämmittävä ja mieleen jäävä
kohtaaminen
koettiin,
kun tapasimme haudoilla
herrasmiehen, joka oli
kunnioittamassa Helsingin vapauttamisessa kaatuneiden setänsä ja enonsa muistoa. Saimme sen
käsityksen, että vanha
herra antoi suuren arvon
käynnillemme, jonka perinteestä hän kuuli nyt
ensimmäisen kerran. –

Valok. Jyrki Uutela

Vanhassa kirkkopuistossa
Vapaussodan invalidien
muistosäätiön
(VIMS)
seppeleen laskussa säätiön puheenjohtajan Markku Palokankaan rinnalla
olivat puolustusministeri
Jussi Niinistö, säätiön
hallituksen entinen jäsen,
sekä prikaatikenraali Vesa Virtanen. Oman yhdistyksemme seppeleen laskivat Liisa Viranko, VilleVeikko Kirvesmies ja Jyrki Uutela. – Valok. N.S.
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JUHLALOUNAAMME ITSENÄISYYDEN KUNNIAKSI

J

oulukuun
kokoontumisemme
(12.12.) Ostrobotnian Chydeniuskabinetissa oli tällä kertaa oikein
juhlava itsenäisyytemme satavuotispäivän läheisyyden takia. Huoneen tila oli
täyttynyt viimeistä sijaa myöten, ja sen
myös puheenjohtajamme Jyrki Uutela
pani hyvillä mielin merkille. Runsaan jäsenjoukon hän luki kunniajäsenemme
professori Ohto Mannisen ansioksi, kun
hän lämpimin sanoin toivotti tämän tervetulleeksi juhlaesitelmän pitäjänä. Samalla puheenjohtaja ilmaisi ilonsa myös
sen johdosta, että mukana oli monia harvoin nähtyjä jäseniä – tervetuloa myöhemminkin, hän toivotti.

Myös taiteellista tasoa oli! Jääkärimarssin pianisti on ammattilainen, kanttori
Kaisa Sidoroff, joka myöhemmässä ohjelmassa soitti myös ihastuneesti kuullun
Myrskyluodon Maijan, Lasse Mårtensonin tunnetun sävelmän. Tällä kertaa innostuimme jopa yhteislauluun osaavan
pianosäestyksen turvin, ja mukana olivat
myös Siniristilippumme ja tuttu virsi En
etsi valtaa loistoa…

Professori Mannisen juhlaesitelmän aihe
liittyi valtiollisen vapautemme valmisteluun: esitelmässä kerrotaan itsenäisyyssenaatista. Se julkaistaan lehtemme seuraavassa numerossa, josta tuleekin ajankohtansa takia oikein juhlanumero.
Chydenius-kabinetti oli täynnä tyytyväisiä kuulijoita – Valok. N.S.

Monipuolinen toimijamme Nina Schleifer
osoittautui lounaallamme runoudenkin
harrastajaksi, ja hänen lausumansa Eino
Leinon Legenda, Ilmari Kiannon Ne tahtovat sekä V.A. Koskenniemen Latuja
lumessa johdattivat ajatukset sekä
maamme karuun kauneuteen että sen vakaviin kohtalon hetkiin, joista kovan työn
ja lujan uskon avulla selvittiin paremmille
päiville.
Kun Kuullos pyhä vala oli jälleen yhdessä
laulettu ja lausuttu parhaat joulutoivotukset meidän ystäväin kesken, hajaannuimme kukin tahollemme – ja mieluisin
muistoin.
I.O.
Ohto Manninen – Valok. N.S.
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MUISTOTILAISUUS JÄÄKÄRIHUONEESSA

Y

hdistyksemme on varsin pieni,
parisataahan meitä vain on. Vuosi
2017 oli meille ankara, sillä kymmenen jäsentämme siirtyi sen aikana
tuonilmaisiin. Kuten hyvin muistetaan,
olemme viime vuosina tammisunnuntain
juhlassamme omistaneet hetken vastikään kuolleiden jäsentemme muistoksi.
Monesti muistosanojen lausuja oli kunniajäsenemme Paul Voss, niin myös viime
vuonna, 2017. Kun nyt hänkin viime syksynä meidät jätti, päätimme järjestää
oman tilaisuutensa viime vuonna kuolleiden jäsentemme, ystäviemme, muistoksi.
Paikaksi varasimme arvokkaaseen tehtävään hyvin sopivan Jääkärihuoneen Ostrobotnian juhlakerroksesta, siis läheltä
tuttua kokoontumispaikkaamme. Jääkärihuoneeseen oli tilaisuuttamme varten
asetettu yhtenäinen pöytä, jonka ympäri
me parikymmentä asetuimme.

polvet aina kunnioituksella muistamaan
nämä isänmaan suuret hetket.”
Muistotilaisuuden keskeisessä osassa
Pentti Perttula luki myötäelävälle joukollemme viime vuonna ajasta ikuisuuteen
siirtyneiden jäsentemme nimet: Konstantin Cande, Riitta Mattila, Sakari Innamaa,
Kai Halsas, Hilkka Ärölä, Jouni Rainto,
Antti Hakala, Liisa Hongisto, Paul Voss ja
Eira Falck; iältään he olivat kaikki 82 ja
96 vuoden väliltä. – Muistokynttilät sytytettiin ja noustiin hiljaiseen kunniantekoon.

Puheenjohtajamme Jyrki toivotti meidät
tervetulleiksi todeten samalla kokoontumisemme syyn. Aluksi hiljennyimme
kuuntelemaan Tommaso Albinonin Adagion, ja myöhemmin meille soi myös Johann Sebastian Bachin Air.
Tilaisuutemme oli siis myös Paul Vossille
omistettu muiden vainajiemme mukana,
ja saimme seinälle heijastettuina lukea
hänen ajatuksiaan tammisunnuntain juhlastamme 2014, jolloin hän puhui vainajaimme muistoksi näin: ”Heillä kullakin
oli oma elämäntyönsä, joka kuitenkin
sisälsi meille yhteisen tavoitteen. Tämä
tavoite oli säilyttää tuleville sukupolville
vapaussotamme kallisarvoinen perintö.
… Tätä perintöä me vaalimme. Vapaussoturien ja jääkärien uljas teko maan
vapauttamiseksi vieraan vallan alaisuudesta on aina oleva johtotähtemme
elomme kaikissa vaiheissa. Niin kauan
kuin siniristilippumme liehuu Suomen
niemen yllä, tulevat myös uudet suku-

Pentti Perttula ja Sirpa Alaniva – Valok. N.S.

Muistohetken aikana laulettiin Pentin
johdolla tutut virret Oi Herra luoksein
jää sekä Päivä vain ja hetki kerrallansa.
Muutamat jäsenistämme kertoivat muistikuviaan vainajista, kanssakäymisen
muistoja ystävyydestä ja yhteistyön vaiheista. Myös yhteinen rukous ja Herran
siunaus kuuluivat asiaan. Lopuksi laulettiin yhteisesti Maa on niin kaunis…
Tämä oli siis lajiaan ensimmäinen tilaisuutemme, ja sen jälkiosaan kuului yhteinen lounas. Olemme tyytyväisiä siitä, että
Pentti johti kokoontumisemme hengellisen osuuden omistautuen ja kauniisti.
I.O.
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TAMMISUNNUNTAIN JUHLAT SEINÄJOELLA - KIITOS!

T

ammikuun viimeinen viikonloppu
Seinäjoella oli esimerkillisesti tiedotettu. Oma jäsenistömme oli
hyvin kiinnostunut vaihtelevasta korkeahenkisestä ohjelmasta ja ilmoittautui
runsaslukuisasti mukaan, meitä oli peräti
23 lähtijää! Matkanjohtajan palvelutehtävät otti hoitaakseen Nina ja hoiti asiansa
pienintä piirtoa myöten moitteitta, mm.
junan paikkoja varatessaan hän otti huomioon myös mahdolliset peruutuspaikat.
Ja kun paluumatkamme sunnuntai-iltana
päättyi, Ninan saama kiitos oli yksimielinen ja runsas. Junamatkat mennen tullen
lähellä toisiamme ja erityisesti yhteinen
illallinen perjantaina (26.1.) olivat keskinäisen tutustumisenkin kannalta viihtyisiä tilaisuuksia.

Juhlaseminaaria johti tohtori Vesa Määttä. –
Valok. N.S.

Juhlaseminaarin alustajat olivat vas. tohtori
Kati Katajisto, professorit Kari Hokkanen ja
Martti Häikiö sekä eversti Jorma Jokisalo. –
Valok. N.S.

Seinäjoelle tulon jälkeen ensimmäisenä iltana
meillä oli tilaisuus aterioida ja rentoutua yhdessä, tässä vasemmalta uusi sihteerimme Eija
Grotenfelt, Kalevi Höysniemi ja Nina Schleifer.
– Valok. I.O.

Keskeisiin asioihin meidät johdatettiin
lauantain aamupäivästä alkaen Seinäjoen
Kampustalossa, jossa juhlaseminaarin
teemana oli Maamme ajautuminen sisäiseen aseelliseen konfliktiin tammikuussa
1918. Luennoitsijoina olivat tohtori Vesa
Määtän johdolla eversti Jorma Jokisalo,
professorit Kari Hokkanen ja Martti Häikiö sekä tohtori Kati Katajisto. Kuulijoita
ja keskustelijoita oli yli 400 henkeä.

Illan juhlakonsertti kuunneltiin Seinäjoki-Areenassa, jossa vastuun kantoivat tyylikkäästi Laivaston soittokunta musiikkikomentajakapteeni Petri Junnan johdolla
sekä Kaaderilaulajat, jota johti director
cantus Matti Orlamo. Tyytyväistä väkeä
oli paikalla kenties 800 – 900 henkeä,
iloksemme heidän joukossaan myös Helsingistä katsoen ehkä kaukaisin jäsenemme Esko Louvesniemi Alavuden
Sydänmaan kylästä, ja hänellä oli mukanaan myös nuorempaa polvea.

Laivaston soittokunta ja Kaaderilaulajat
– Valok. N.S.
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Varsinainen tammisunnuntai, 28. tammikuuta, oli mahdollisuus aloittaa jo aamuyöstä, sillä ohjelmaan oli merkitty
seppeleen lasku junaradan varressa Ylistarossa pienen automatkan päässä Seinäjoelta. Kyseessä oli vapaussodan ensimmäisiin operaatioihin kuuluneen tapahtuman muistaminen ja siinä kuolleiden
kahden rautatieläisen uhrin kunnioittaminen. Kunnianosoitus noin klo 2 aamuyöllä oli siis tarkennettu täsmälleen satavuotismuistoksi. Radan varressa Ylistaron Peränevalla olevalle muistopatsaalle
seppeleen laskuun oli kokoontunut yli
sata henkeä, joille järjestäjät olivat huoltaneet myös kuljetuksen, ja meidän yhdistyksestämme oli mukana seitsemän,
nuorimmasta päästä tietysti. Seppele laskettiin, kunniaa osoitettiin, ja eversti
Jorma Jokisalo puhui.

hyväksyntää ja tyytyväisyyttä: meillä on
vihdoinkin aitoa tahtoa ymmärtää menneisyyttämme ja toisiamme.

Vapaussodan sankarivainajien hauta Seinäjoen
Törnävällä – Valok. N.S.

Juhlamessu elettiin monen sadan ihmisen mukana ollen Lakeuden ristin kirkossa, jossa kuultiin Lapuan hiippakunnan
piispan Simo Peuran sanomaltaan avara
ja sovintoa korostava saarna. Meihin teki
erityisen vaikutuksen hänen omakohtaiset muistonsa vapaussotaan osallistuneesta isoisästään, joka haettiin elämänsä
loppuun asti Puolustusvoimien autolla
osallistumaan juhlapäivien kunnianosoituksiin.

Kunniavartio Ylistaron Peränevalla junankaadon ja katkaistun radan muistomerkillä. Aika
klo 2.30, on alkanut tammikuun 28:s. Juna kaatui täsmälleen sata vuotta sitten, on kunnianosoituksen aika. – Valok. I.O.

Tammikuisen aamun vähitellen valjetessa
laskettiin juhlaväen seppeleet Seinäjoen
Törnävän sankarihaudoille. Saman juhlaväen seppele laskettiin Törnävällä myös
vakaumuksensa puolesta henkensä antaneiden yhteishaudalle. Tämä järjestäjien
toimenpide herätti juhlaväessä yleistä

Piispa Simo Peura ja meille tärkeät liput Lakeuden ristissä – Valok. N.S.

Kirkosta lähdettiin kunnianosoitukselle
kahdelle huomattavalle patsaalle, jotka jo
kunniavartoituina odottivat. Lauri Leppäsen Valkoista kenraalia esittävä patsas oli
kesäkuun 4:ntenä 1955 paljastettu torilla,
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mutta nykyisin se seisoo lyseon kulmalla,
hyvällä paikalla. Toinen seppele vietiin
Suojeluskuntatalon pihalla olevalle Suojeluskuntalainen-patsaalle, jonka veisti
Pentti Papinaho ja joka paljastettiin helteisenä kesäpäivänä 1988.

Tanssivien tyttöjen Finlandia Mila Miloffin johdolla – Valok. N.S.

Tammisunnuntain pääjuhlalle klo 14 antoi upeat tilansa Seinäjoki-Areena, hyvin
riittävät lähes 1500 vieraalle. Valtiovallan
tervehdyksen toi juhlakansalle maakunnan oma ministeri Paula Risikko, sisäministeri. Arvokkaan ja juhlan henkeen oivasti soveltuvan musiikin rinnalle nousi
dokumenttitaide, erityisesti dokumenttielokuva Tammisunnuntai 1918, Antti
Tuurin käsikirjoittama, Ilkka Vanteen

ohjaama ja MRP Productions Oy:n tuottama. Mieleen jäi myös tanssiesitys Finlandia, jonka loihtivat näyttämölle noin
20 tanssivaa tyttöä Mila Miloffin johdolla
ja Laivaston soittokunnan avustamana.
Kansallislauluun päästiin noin klo 16.30.
Tammisunnuntain satavuotismuiston kokonaisuus juhlineen ja tapahtumineen
Seinäjoella oli mahtava osoitus yhteishengestä ja siihen perustusvasta tavoitteesta tehdä kaikki asiat vähän paremmin
kuin muut. Siinä myös onnistuttiin, mikä
jää velvoittavaksi muistoksi paitsi Vapaussodan
ja
itsenäisyyden
EteläPohjanmaan perinneyhdistykselle myös
muille samaa työtä tekeville yhteisöille.
Tietenkin mukana oli jo pitkään ollut
keskusjärjestön eli Vapaussodan Perinneliiton tuki, jota tarvittiin eteläpohjalaisen
juhlakokonaisuuden
valtakunnallisuudenkin takia, samoin oli apua saatu monilta vapaaehtoista maanpuolustustyötä
tekeviltä järjestöiltä. Mutta saadaan sitä,
kun asia on yhteinen ja ollaan EteläPohjanmaalla.
Kiitos – ja jatkuvaa menestystä!
I.O.

Kaksi miestä, joille
annettiin vastuu –
ja jotka kantoivat
sen. Vas. Tapani
Tikkala, Vapaussodan ja itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen puheenjohtaja, oik. Jorma
Jokisalo, juhlien
ohjelmatoimikunnan
puheenjohtaja. –
Valok. I.O.
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Oma yhdistyksemme tarjosi matkaan lähteneille tammisunnuntain satavuotisjuhlan kunniaksi kuohujuomat, ja samassa tilaisuudessa kiitimme ihaillen matkanjohtajaamme Ninaa. – Valok. N.S.

Neljä puheenjohtajamme, kukin omana aikanaan. Vas. kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa, sitten
puheenjohtajat Ilmari Ojala, Markus Uomala ja Jyrki Uutela. – Valok. N.S.

11

SUOMI

100 –JUHLA COSTA DEL SOLILLA

A

urinkoisena viime joulukuun 6.
päivänä kokoontui Espanjan aurinkorannikolla Fuengirolan kaupungin Palacio de la Paziin lähes tuhatlukuinen joukko suomalaisia juhlimaan
isänmaansa 100-vuotiasta itsenäisyyttä,
isäntämaa Espanjaan verrattuna pienen
ja nuoren maan, josta monesta syystä voi
olla ylpeä.
Presidentti Sauli Niinistö tervehti internetin välityksellä tilaisuutta puheessaan
ulkosuomalaisille: “Teitä suomalaistaustaisia oli jo ennen itsenäisyyttä satoja tuhansia ja nykyisin jopa noin kaksi miljoonaa....teillä on ollut sisua selvitä vieraassa
kulttuurissa ja pitää Suomi lähellä...”
Suomen Espanjan suurlähettiläs Tiina
Jortikka-Laitinen korosti puheessaan, että
Suomen nousu köyhyydestä vaurauteen
on ennen kaikkea koulutuksen ja tasaarvon tarina... meillä on vastuu säilyttää
nämä tekijät myös tuleville sukupolville.

Fuengirolan kaupunginjohtaja Ana Mula
kutsui tervehdyspuheessaan suomalaisia
osaksi Fuengirolan sielua ja ehdotti aplodeja sotaveteraaniemme kunniaksi ja kiitokseksi. Siten hän osoitti Suomen historian tuntemustaan ja arvostustaan.
Monipuolinen ohjelma heijasti suomalaisyhteisön aktiivisuutta ja Suomi 100
vuotta -teeman "Yhdessä"-henkeä: muun
muassa neljän kuoron isänmaalliset laulut, joista varsinkin Aurinkorannikon
suomalaisen koulun lasten esitykset olivat
liikuttavan kauniit.
Vaikuttava ja lämminhenkinen juhla
päättyi Maamme-lauluun, joka kaukana
pohjoisesta ja karusta isänmaasta yhdessä laulettuna herkisti ja muistutti siitä,
että missä tahansa maailmassa suomalainen asuukin, Suomi on aina sydämessä.
Torsti Holvikivi

Meillä on oma adressi!
Vapaussodan perinnetyön tukemiseen,
hinta 10 eur + postimaksut
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MYÖS SOTILASPAPISTO SATAVUOTIAS

V

iime vuosina on silloin tällöin näkynyt julkisuudessa ihmettelyjä
siitä, miksi esimerkiksi valtakunnallisten juhlapäivien paraatien ohjelmaan kuuluu kenttähartaus, siis sotilaspapin pitämä. Joskus ihmettelyt ovat olleet hyvinkin kielteisiä.
Meillä on siis todella sotilaspapisto,
suunnilleen satavuotias kuten itsenäinen
maanpuolustuksemmekin. Puuttumatta
tässä vanhempiin asioihin voidaan vain
todeta, että ensimmäisessä talvisodan
päiväkäskyssään ylipäällikkö Mannerheim totesi suomalaisten taistelevan ”kodin, uskonnon ja Isänmaan puolesta”.
Sotilaspapistolla oli siis oma tehtävänsä
alkaneessa sodassa, isänmaan puolustamisessa hyökkääjää vastaan.
Talvi- ja jatkosodan ajan taistelevan armeijan kirkollisen työn ja sotilassielunhoidon johtajana oli puolustusministeriön sotarovastin asemassa teologian tohtori Johannes Björklund. Jatkosodan
alettua tasavallan presidentti antoi Björklundille kenttäpiispan arvonimen; kenttäpiispan viran tämä sai toista vuotta
myöhemmin.
Ylipäällikön sotilaspapistolle osoittamasta arvostuksesta kertoo se, että hän halusi
henkilökohtaisesti ojentaa Björklundille
tämän uuden arvon tunnuksen, piispanristin. Luovutustilaisuus järjestettiin ylipäällikön lounaan yhteyteen päämajakaupungissa Mikkelissä 16. lokakuuta
1941. Kenttäpiispa oli todella kunniavieras: hän istui sotamarsalkan oikealla puolella, kun isännän vasemmalla puolella oli
ratsuväenkenraali Ernst Linder, siis kenraalimajuriin rinnastettavaa kenttäpiispaa korkeampi upseeri.

Björklund piti Mannerheimin kädestä
saamaansa ristiä tämän henkilökohtaisena lahjana, ja se myös jäi hänelle. Uudelle
kenttäpiispalle teetettiin aikanaan samanlainen.
Tasan vuotta myöhemmin, 16. lokakuuta
1942, ylipäällikön huoneessa oli juhlahetki, joka jälleen osoitti Mannerheimin ja
sotilaspapiston keskinäistä arvostusta.
Silloin kenttäpiispa Johannes Björklund
luovutti Suomen marsalkalle sotilaspapiston lahjana 300 vuotta aikaisemmin ilmestyneen Raamatun suomalaisen laitoksen näköispainoksen.
Tuskin Puolustusvoimilla nykyisessä syvässä rauhan tilassakaan on syytä mennä
muuttamaan sitä hengellistä ja henkistä
perintöä, jota sodan ankarina aikoina tarvittiin.
I.O.

Uusi piispanristi kaulassaan kenttäpiispa Johannes Björklund pitää paperitta kiitospuhetta:
”Tämä risti on aina muistuttamassa Teidän,
Herra Sotamarsalkka, ja puolustusvoimain
osoittamasta kunnioituksesta ja arvonannosta
kirkkoamme ja sen papiston suorittamaa työtä
kohtaan…” Vasemmassa laidassa ylipäällikön
vanhempi adjutantti everstiluutnantti Ragnar
Grönvall, oikealla ratsuväenkenraali Ernst Linder ja takana tarjoilija Taru Stenvall, joka julkaisi huomattavan menekin saaneet muistelmansa noilta ajoilta. – SA-kuva TK Karl Sjöblom
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KIRJAESITTELY

HENRIK MEINANDER:
GUSTAF MANNERHEIM,
ARISTOKRAATTI SARKATAKISSA
Otava 2017, sivuja 335, suomennos: Kari Koski

V

iime vuoden keväällä ilmestyi
Mannerheimista tämä kirja, jonka
tietenkin hankin. Luin sen heti.
Totesin kirjan olevan poikkeuksellisen
mielenkiintoinen. Lisäksi lehtien arvosteluissa sitä kiitettiin.
Lukemisesta on kulunut aikaa. Tämän
vuoksi kirja oli luettava uudestaan. Kirjoittaja oli minulle täysin tuntematon.
Netistä selvisi hänen olevan 1960 syntynyt Helsingin yliopiston historian professori, joka on tutkinut Mannerheimia 30
vuoden ajan. Vuosina 1991-97 hän on ollut Mannerheim-museon intendenttinä.
Kirjallista tuotantoa hänellä on noin 30
teoksen verran. Näin ollen on kyse aktiivisesta tutkijasta. Viimeisin teos on tämä.
Kirjassa on 10 lukua, joista ensimmäinen
on "Lapsuus ja nuoruus" ja viimeinen
"Jälkimaailma". Esipuheessaan hän kiittää professori Heikki A. Reenpäätä kehotuksesta ryhtyä tähän työhön. Kirjailija
toteaa, että Mannerheimin toimintaa tulee tarkastella osana laajempaa ajankuvaa
monenlaisina geopoliittisina, kulttuurisina ja sosiaalisina viitekehyksinä.
Alun vaikeuksista menestyksen tielle
Mannerheimin syntymän aikoina 1860luvun puolivälissä Suomi oli Euroopan
köyhimpiä maita. Lapsuutta varjosti isän
vararikko, minkä jälkeen tämä myös jätti
perheensä ja lähti rakastajattaren kanssa
Pariisiin. Koulunkäynti loppui erottamiseen vuonna 1879. Kadettikoulukaan ei
sujunut normaalisti ja päättyi huonon
käytöksen vuoksi erottamiseen vuonna
1886.

14

Alku ei siis
ollut lupaava.
Gustafin käsialasta todetaan sen olleen "vakaa
ja tasainen,
joka
näytti
painetulta". Ruotsia hän puhui äidinkielenään. Ranskaa, venäjää ja englantia hän
käytti, mutta suomen kielen taito ruostui
palvelusvuosina Venäjällä. Seksuaalisuudesta kirjailija toteaa aivan oikein: "Siitä
on viisainta olla tekemättä liian pitkälle
meneviä johtopäätöksiä, koska niistä tulee helposti harhaan johtavia." Pietariin
Nikolain ratsuväkiopistoon Gustaf pääsi
pääsykokeen läpäistyään vuonna 1887.
Mannerheim halusi jatkaa sotilasuraa
Venäjällä Suomessa vallinneesta perustuslakikiistasta huolimatta. Hän menestyi
ja pääsi lopuksi haluamaansa Chevalierkaartiin, joka oli keisarinnan henkivartiokaarti. Kaartin mainehikas taru loppui
maaliskuussa 1917, kun bolsevikit vangitsivat ja myöhemmin surmasivat keisarillisen perheen. Mannerheimia ei ollut kasvatettu lapsuudessaan rakastamaan Venäjää vaan hyväksymään Suomen liittäminen keisarikuntaan.
Venäjän ja Japanin sodasta ensimmäiseen maailmansotaan
Sotaan Gustaf Mannerheim lähti everstiluutnanttina lokakuussa 1904. Mukaan
hän otti ohjesäännön vastaisia vaatekappaleita, joiden takia häntä epäiltiin tiedustelutehtävää suorittaessaan japanilaisten vakoojaksi. Vuonna 1904 hän sai
tulikasteensa vihollisen linjojen takana.

Mukdenin tulitaistelu oli niitä suurimpia
siihen mennessä. Siellä Mannerheimin
taistelukelpoisuus osoittautui erinomaiseksi. Paluumatkalla Pietariin hän sai tietää poliittisista muutoksista Suomessa.
Lomamatkallaan tammikuussa 1909 Gustaf Mannerheim nimitettiin Vladimirin
13. ulaanirykmentin komentajaksi. Rykmentti ei ollut ollut Venäjän ja Japanin
sodassa. Mannerheim viihtyi Puolassa ja
kieltäytyi Pietarin eteläpuolella olevan
prikaatin komentajuudesta. 1910-luvun
alussa hän oli ensimmäistä kertaa tyytyväinen itseensä ja elämäänsä. Puolanvuosinaan hän solmi yhteydet tyttäriinsä
Anastasiaan (1893-1978) ja Sophyyn
(1895-1963), jotka olivat muuttaneet äitinsä kanssa Ranskaan.
Maailmansota mm. Romanian rintamalla
vahvisti hänen mainettaan rohkeana rintamakomentajana, ja hän saikin arvostetun Pyhän Yrjön miekan. Suomessa käydessään 1916 Mannerheim sai kuulla
suomalaisten värväyksestä Saksan armeijaan, mikä oli hänen mielestään maanpetos. Hän ei koskaan palannut tähän asiaan. Ylennyksen kenraaliksi hän sai toukokuun alussa 1917. Siitä ei kuitenkaan
käytännössä ollut mitään iloa.

Kirja erityisesti nuorten käteen
Luvuissa 4 - 9 käsitellään varsin tuttuja
Mannerheimin vaiheita. Sivuutankin ne
ja käsittelen 10. lukua "Jälkimaailma”.
Siinä hyvin mielenkiintoisalla tavalla
Meinander tutkii Mannerheimiin liittyviä
näkemyksiä. Ensimmäinen Aasian halki kirja julkaistiin talvisodan jälkeen sensuroituna. Vielä 1950-luvulla pyrittiin teosten sisältö yhdenmukaistamaan Mannerheimin muistelmien kanssa. Vasta syksyllä 2000 ilmestyi brittiläisen J.E.O. Screenin teos, jossa näkyy selvästi, mihin
Mannerheim pyrki ja minkä hän asetti
etusijalle venäläisenä upseerina ja poliittisena toimijana Suomessa vuosina 191718. Meinander toteaa, ettei toistaiseksi
kukaan suomalainen historiantutkija ole
kirjoittanut marsalkasta kokonaista empiirisesti dokumentoitua elämäkertaa.
Vaihtelevat käsitykset ja mielleyhtymät
Mannerheimista ovat kuitenkin eri asia
kuin se, mitä hänen elämässään todella
tapahtui.
Tämän kirjan lukeminen selventää kuvaa
Mannerheimista ja torjuu monet todella
ala-arvoiset kuvaukset hänestä. Teksti on
alun perin kirjoitettu ruotsiksi, mutta
käännös on moitteetonta suomea. Suosittelen kirjaa Mannerheimin aikakautta
eläneille mutta erityisesti nuoremmalle
polvelle.
Olli Vuorio

Vie vapauden ja
itsenäisyyden viestiä
eteenpäin tuleville
sukupolville.
Tilaa Vapaussoturi!
Yhteydenotot puh.
(03) 223 0845
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KIRJAESITTELY

ANTTI MATIKKALA: KUNNIAN
RULETTI, KORKEIMMAT ULKOMAALAISILLE 1941-1945 ANNETUT
KUNNIAMERKIT
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2017, sivuja 584

I

hmeen pitkään näin ilmiselvä ja suorastaan herkullinen aihe sai odottaa,
mutta onneksi se sai arvoisensa tutkijan. Cambridgen yliopistossa brittiläisestä palkitsemisjärjestelmästä tohtoriksi
väitellyt Antti Matikkala hallitsee suomalaisenkin kunniamerkkijärjestelmän hienoisia nyansseja myöden.
Matikkala selvittää kirjassaan Suomen
jatkosodan aikaisen palkitsemiskäytännön korkeimpien ulkomaalaisille annettujen kunniamerkkien osalta perinpohjaisesti. Aiherajauksen alareuna menee
Suomen Leijonan ensimmäisen luokan
komentajamerkissä – lähinnä kenraalitason merkeistä on siis kyse. Everstejäkin
saajien joukkoon silti mahtuu ja jokunen
everstiluutnanttikin.
Aiherajauksen piiriin kuuluu 317 ulkomaalaista, joista vain yksi on nainen.
Kansallisuuksia on edustettuna seitsemäntoista. Valtaosa merkeistä meni ymmärrettävästi saksalaisille, mutta jotkut
liittoutuneiden edustajat saivat kunniamerkkejä vielä talvisodan aikaisista ansioista.
Ansioista moni merkki annettiinkin, mutta olipa monen palkitsemisen peruste
myös asema tai virka. Toisinaan oli kyse
kunniamerkkivaihdosta, ja välillä merkeillä pyrittiin varmistamaan palveluja
joskus tulevaisuudessa. Ennakkoakin siis
otettiin tilanteen niin vaatiessa. Palkitsemisten taustalla oli usein hyvin hienovireinen diplomatia, jonka Matikkala osaa
tunnistaa ja lukijoilleen välittää.
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Teos on fyysisestikin mittava
järkäle.
Painavan asian
mausteena on kunniamerkkeihin ja niiden saajiin liittyviä anekdootteja, jotka
peilaavat hyvin hahmojen persoonallisuutta. Lisääkin niitä olisi kernaasti saanut olla tiivistä ja pikkutarkkaa ilmaisua
maustamassa.
Valtakunnankansleri Adolf Hitler ei ottanut vastaan ulkomaisia kunniamerkkejä.
Hänelle riitti ensimmäisen maailmansodan Rautaristi. Niinpä valtionpäämiehelle
normaalisti kuuluvat kunniamerkit ohjautuivat ulkoministeri Joachim von Ribbentropille tai valtakunnanmarsalkka
Hermann Göringille. Italiaa diktaattorina
hallinnut Benito Mussolini oli myös pidättyväisellä kannalla, mutta Göring oli
suorastaan perso merkeille ja kateellinen,
jos jollakulla toisella oli merkki, jota hänelle ei vielä ollut suotu.
Epilogi kruunaa komean kokonaisuuden.
Siinä tekijä vastaa lukijaa jo pitkään askarruttaneeseen kysymykseen, mitä tapahtui saksalaisille myönnetyille merkeille ja niiden saajille Saksan vuonna nolla
eli 1945? Moni merkki päätyi laittomasti
ulkomaille, ja monen kunniamerkillä palkitun kohtalon sinetöi voittajavaltojen
tuomioistuin Nürnbergissä.
Kunniamerkkejä vietiin jopa suoraan antautuneiden rinnuksista, mikä oli vastoin
vuonna 1929 solmittua Geneven sopimus-

ta sotavankien kohtelusta. Eräs PohjoisSuomessa sotilashallintotarkastajana palvellut itävaltalainen lääkäri kirjoitti sodan
jälkeen, kuinka ”amerikkalaisen sotilaan
mustat neekerikädet” veivät hänen vuonna 1943 saamansa Suomen Leijonan ritarimerkin miekkoineen.
Suorastaan liikuttava on valokuva iäkkäästä kenraali Waldemar Erfurthista
kultahääpäivänään vuonna 1954. Sakettia
koristaa vain 1. luokan Vapaudenristi rintatähtineen. Saksalaisia merkkejä ei ole.
Niiden – samoin kuin Erfurthin suomalaisten merkkien – väitetään joutuneen
liittoutuneiden haltuun. Kirjassa on useita esimerkkejä, kuinka suomalaisten
merkkien kaksoiskappaleita myöhemmin
tilattiin Saksaan sodan loppuselvittelyissä
kadonneiden tilalle.
Kiinnostava yksityiskohta Erfurthin kuvassa on Vapaudenristissä oleva lyhytsa-

karainen hakaristikuvio. Se näköjään sodan jälkeisessä Saksassa sallittiin, vaikka
suhtautuminen hakaristikuvioon on muuten ollut lähinnä hysteeristä. Rautaristeistä on pitänyt tilata hakaristitön versio, jos
niitä on mielinyt sodan jälkeen käyttää.
Kirja vaikuttaa läpikotaisin huolelliselta
ja viitseliäältä työltä. Runsaan ja harvinaisia otoksia vilisevän kuvituksenkin
eteen tekijä on varmasti joutunut tekemään lujasti töitä. Lähdeluettelo on huomattavan laaja, mikä viestii perusteellisesta taustatutkimuksesta. Kattava henkilöhakemisto on korkeatasoiselle kirjalle
itsestäänselvyys. Tästä kirjasta kannattaa
lukea tarkoin myös alaviitteet, joita tosin
on toista tuhatta. Monet niistä antavat
oleellista lisätietoa ja taustoittavat kiinnostavasti viitattua kirjan kohtaa.
Seppo Simola
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SUOMENHEVONEN SOTAHEVOSENA

S

uomen senaatti teki 1900-luvun
alussa päätökset perustaa kantakirja suomalaiselle hevoselle. Tarkoitus oli ryhtyä jalostamaan puhtaasti suomalaisista hevosista polveutuvaa hevosrotua. Valtakunnallinen kantakirja oriita
varten avattiin 1907, joten vuosi 2017 on
kansallisen
rotumme
110vuotisjuhlavuosi. Tämä merkkivuosi on
ollut hyvä tuoda esille nyt, kun juhlimme
maamme 100-vuotista itsenäisyyttä. Miksi on näin, se tuli selväksi, kun kuulimme
yhdistyksen syyskokouksessa Ilmari Ojalan esitelmän suomenhevosen palveluksista maallemme sotatoimissa.
Kantakirjan perustamisesta alkoi määrätietoinen suomalaisen hevosrodun jalostaminen. Maakunnissa pidettiin kantakirjaa tammoille, jotka polveutuivat puhtaasti suomalaisista hevosista. Koska jalostuksen päämääränä oli työhevonen,
tavoitteet asetettiin sen mukaisesti. Hevosella tuli olla voimaa ja kestävyyttä sekä
käsittelyn kannalta sopiva luonne. Kantakirjahevosista otettiin tarkat mitat, joista
sotavuosien tavallinen säkäkorkeus 156
cm osoittaa, että kyseessä ei ollut eikä
edelleenkään ole mikään erityisen kookas
hevosrotu. Hyviä työhevosominaisuuksia
haettiin siis rodulle, joka sai nimekseen
suomenhevonen.
Kun Suomesta oli tullut itsenäinen valtio,
maan sotalaitokseen kuului nelisen tuhatta hevosta. Vuonna 1922 säädettiin laki ja
vuonna 1924 asetus, joiden perusteella
Puolustusvoimat saattoi erottaa maataloudesta sota-ajan tarpeita varten riittävän määrän hevosia. Maa jaettiin hevosottoalueiksi. Liikekannallepanon yhteydessä kultakin alueelta hevosottolautakunta otti sotapalvelukseen aiemmin
erottamisluetteloon merkityt hevoset. Valitut olivat iältään 5-17 -vuotiaita, työkyvyltään ja käytökseltään kelvollisia ruunia
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ja tammoja, joilla ei ollut alle puolivuotiaita varsoja. Oriita ei otettu, sillä tammat
tulevat lämpimänä vuodenaikana 4-5 viikon välein kiimaan, mikä tekisi lähellä
olevat oriit palveluskelvottomiksi. Hevosille annettiin numerotunnukset, jotka
merkittiin talvisodassa hevosen kavioon.
Jatkosodassa numerot merkittiin vasempaan lautaseen karvan leikkauksella.
Erottamisluetteloon merkityn hevosen
isäntä sai hevostaan tarvittaessa määräyksen, jossa oli mainittu, mitä varusteita
oli hevosen mukana annettava puolustusvoimille. Varusteisiin kuuluivat esimerkiksi kärryt tai reki, keveät valjaat, 50
kg kauroja, 100 kg heiniä.
1920-luvun alussa Lappeenrantaan oli
perustettu Ratsuväkiprikaati, johon liitettiin
Uudenmaan
Rakuunarykmentti
(URR) ja Hämeen Ratsurykmentti
(HRR), jälkimmäinen Ilmarin ”oma”
rykmentti. Vapaussodan jälkeen suomalaisten haltuun oli jäänyt joukko venäläisiä hevosia, väriltään vaihtelevia, joukossa täysin valkoisiakin ratsuja. Prikaatin
esikunnassa käytiin keskustelua palvelukseen hankittavista miehistöhevosista.
HRR:n kunniapäällikkö, Suomessa syntynyt ruotsalainen kenraalimajuri Ernst
Linder oli kirjoituksissaan sitä mieltä,
että rodultaan englantilaisperäiset lämminveriköt olivat parhaita sotilasratsuja.
Suomessa kenraali- ja esiupseeritaso oli
hänen kanssaan samaa mieltä, kun taas
eskadroonaupseeristo puolusti käytännössä sotilasratsuna tuntemaansa suomenhevosta. Suomenhevosratsujen kannattajat totesivat helpottuneina, ettei ratsuväenkenraali Gustaf Mannerheim ottanut yksityiselämästään käsin kantaa kiistaan, ja niin valtio toteutti taloudellisen
ratkaisun eli kelpuutti suomenhevoset
kummankin ratsuväkirykmentin miehistöratsuiksi.

Sodassa hevosia käytettiin pääasiassa tykistössä ja huollossa. Talvisota oli hevosvetoinen sota. Ennen talvisotaa armeijalla
oli 4 700 hevosta. Hevosoton kautta saatiin lisäksi noin 60 000 hevosta. Suomenhevosella hoidettiin rintamajoukkojen huolto tiettömissä korpimaastoissa.
Jatkosodan kuljetuksissa käytettiin luokitonta länkivaljastusta. Se on äkkinäiselle
helpompi valjastaa, ja oli käyttökelpoisempi tiheässä korvessa, missä luokki ja
aisan päät saattoivat tarttua oksiin ja vesakkoihin. Jääteillä voitiin käyttää saverikkorekeä eli sivuaisarekeä, jossa aisan
pää on suoraan kiinnitetty rekeen. Sivuaisareki kulkee mukavasti suoraan mutta
on maastossa hankala, sillä se ei salli isoa
kääntymistä. Maastossa voitiin kesällä
käyttää purilaita. Aisoina olivat puun
rungot, joiden latvapäät laahasivat maassa. Näitä käytettiin haavoittuneiden kuljettamiseen maastossa. Tyvipurilasta käytettiin raskaampien kuormien kuljetuksessa. Kevyempiä tavarakuormia voitiin
kuljettaa kantosatuloissa. Mannerheim
oli kiinnostunut kantosatuloista, sillä hän
oli itsekin käyttänyt niitä Aasian matkallaan. Kantosatuloita kehitettiin päämajassa 1943, ja niitä ryhtyi valmistamaan
toiminimi Åström Oulussa.
Aselajeista hevosten tarve oli suurin tykistössä. Kolmen tonnin haupitsin vetämiseen tarvitaan jopa kahdeksan hevosta.
Ratsurit istuvat hevosten selässä, mutta
kaksi väliparia saattoi olla ilman ratsureita. Hevosten välissä takana on keskivedätin ja valjaissa vetoliinat. Kesällä 1944
vetäytymisvaiheessa tykistö oli maataistelukoneille ja pommittajille helppo maali,
sillä valjakkoja ei voitu ohjata tieuralta
metsän suojaan. Kun valjakosta kaatui
hevosia, tykkikalusto jouduttiin hylkäämään ja miesten tehtäväksi jäi lukkojen
tuhoaminen. Haavoittuneiden hevosten
ääni sai miehen herkistymään ja oman
henkensä uhalla lopettamaan hevosen
kärsimykset.

Tykistö ja huolto tarvitsivat ja käyttivät sodissamme hevosia eniten. Kuvassamme miehillä on
aikaa ja tilaisuus auttaa huollon hevosta raskaan kuorman kanssa. Tässäkin on syytä muistaa ja mainita haavoittuneiden hevosten hoitajien, eläinlääkintälottien eli ”konilottien”, työ sotahevosten hoitopaikoissa. – SA-kuva, TK T. Ovaskainen

Liikuntasodan aikana kaikkia hevosia ei
ollut mahdollista tallittaa 40 asteen pakkasessakaan, mutta asemasodan aikana
hevoset tallitettiin. Tallipaikka saatettiin
kaivaa rinteeseen, joka katettiin sirpalesuojaksi. Syöpäläiset aiheuttivat hevosille vakavia hiertymiä, kun hevonen
hankasi kutiavaa kohtaa puihin. Jatkosodan alkaessa päämajassa oli kaasusuojelukomentajan vakanssi. Kun punaarmeija ei käyttänyt sodassa kaasua, komentajasta tuli hygieenikko. Tässä tehtävässä hän kiinnitti huomiota täiongelmaan ja antoi ohjeita täisaunan käytöstä
myös hevosille. Hevonen oli saunassa
mutta sen pää seinässä olevasta aukosta
saunan ulkopuolella. Saunan sisälle johdettiin myrkkykaasua syöpäläisten tuhoamiseksi.
Suomessa oli talvisodan aikana ollut
kaikkiaan 258 eläinlääkäriä, joista 194
määrättiin sotapalvelukseen hoitamaan
hevosia. Tämän lisäksi puolustusvoimat
koulutti jatkosodan aikana 250 lottaa
eläinlääkintätehtäviin. Lotat kutsuivat
kurssiaan koniopistoksi ja toisiaan konilotiksi. Palveluksessa oli jatkuvasti noin
120 eläinlääkintälottaa. Lottien työllä oli
suuri vaikutus haavoittuneiden hevosten
toipumiseen. Hevonen kiintyi hoitajaansa, antautui hoidettavaksi, ja haavoittuneista hevosista kolmasosa palasi palvelukseen.
Talvisodassa saatiin sotasaaliina 3 000
hevosta, jatkosodassa 30 000 hevosta.
Yksistään Viipurin valtauksessa 1941
suomalaisten haltuun jäi 4 500 hevosta.
Oli päätettävä, mitä tehdään venäläisille
sotasaalishevosille, joukossa runsaasti
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oriita, jotka oli leikattava oman rotumme
suojelemiseksi. Vajaat 20 000 hevosta
toimitettiin kotirintamalle korvaamaan
sotapalvelukseen otettuja hevosia. Kotirintamalla myös monet hevostyöt tulivat
naisten tehtäviksi. Jatkosodan aikana
naisten tekemä työ vapautti rintamajoukkoihin 15 000 miestä, mikä vastaa yhtä
jalkaväkidivisioonaa.
Mannerheim suoritti sota-aikana ratsastuslenkin lähes päivittäin vihreän lehden
aikana. Seuranaan hänellä oli tavallisesti
nuorempi adjutanttinsa kapteeni Rafael
Bäckman sekä turvaupseeri kornetti Unto
Laitinen. Mannerheimin käyttämä ratsu
oli hänen omansa, hannoverilainen tummanraudikko tamma Käthy, ei siis suomenhevonen.
Sodan jälkeen heräsi ajatus kiittää suomenhevosta patsaalla sen sota-ansioiden
johdosta. Tämä ei ymmärrettävistä syistä
tullut kysymykseen kylmän sodan aikana,
mutta Neuvostoliiton kaaduttua 1990luvun alussa asia otettiin uudestaan esille. Perustettiin kiitospatsashanke, jossa
patsasvaltuuskunnan
puheenjohtajaksi
tuli kansanedustaja Mikko Pesälä ja vara-

puheenjohtajaksi kunnallisneuvos Lea
Sutinen. Kiitospatsaan toteutusta varten
perustettiin patsastoimikunta, jonka puheenjohtajaksi tuli kenraaliluutnantti
R.W. Steven ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Ojala. Hankkeen tiedottajana toimi
kirjailija Uma Aaltonen. Patsaan veisti
taiteilija Herman Joutsen. Valtiovalta ei
osallistunut hankkeen rahoitukseen, mutta mm. nuoret naiset, ratsastuksen harrastajat, olivat asialla veteraanien innostamina ja suorittivat rahan keräystä. Varojen kartuttamiseksi myytiin kymmeniä
pienoispatsaita. Koska Vaasan lääni luovutti sotapalvelukseen eniten hevosia,
patsas päätettiin antaa Seinäjoen kaupungille. Monituhantinen joukko suomenhevosen ystäviä oli mukana paljastamassa Suomenhevosen – sotahevosen
kiitospatsasta elokuun 3. päivänä 1997
Seinäjoen Törnävän puistossa.
Lopuksi Ilmari totesi, että suomalaisen
miehen ja suomalaisen naisen lisäksi
meidän on kiittäminen myös suomenhevosta siitä, että olemme edelleen vapaa ja
itsenäinen kansa.
Juhani Pulkkinen

Tykistö ja huolto tarvitsivat ja käyttivät
sodissamme
hevosia
eniten. Kuvassamme
miehillä on aikaa ja
tilaisuus auttaa huollon hevosta raskaan
kuorman kanssa. Tässäkin on syytä muistaa
ja mainita haavoittuneiden hevosten hoitajien, eläinlääkintälottien eli ”konilottien”, työ
sotahevosten hoitopaikoissa. – SA-kuva, TK T.
Ovaskainen
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Monet tammisunnuntain juhlijoista näkivät Seinäjoella
myös Suomenhevosen – sotahevosen kiitospatsaan, jonka
paljastamisesta tuli viime
kesänä kuluneeksi 20 vuotta,
kuten eräässä esitelmässämme kerrottiin. Maata puolustanut suomenhevonen ansaitsi patsaansa, ja hankkeen
suojelijoiksi ryhtyivät kunnioitetut ministeri Elisabeth
Rehn ja jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnrooth, sotia edeltäneen ajan tunnettu ratsuväenupseeri. Patsaan tekijä
oli taiteilija Herman Joutsen.
– Valok. I.O.

VÄESTÖNSUOJELUSTA

A

rvostettu yhteistyökumppanimme
Raimo Berkan, josta aiemmassa
lehdessämme oli enemmän puhetta, on ollut myös toimelias väestönsuojelija. Jo ihan nuorena 1939 hän liittyi
Helsingin kaasusuojeluyhdistykseen, josta vuonna 1941 tuli Helsingin väestönsuojeluyhdistys. Aikamiehenä hän sitten
vuosikaudet kirjoitteli Väestönsuojelulehteen ja kuului myös 1990-luvulla muutaman vuoden sanotun väestönsuojeluyhdistyksen neuvottelukuntaan. – Kokoelmastaan Raimo lähetti oheisen leikkeen,
jonka sisältämä varoittava ohje julkaistiin
päivälehdissä maaliskuun alkupäivinä
vuonna 1940, siis vähän ennen talvisodan
päättymistä.

”Väestönsuojelupäällikkö kehottaa välttämään turhaa oleskelua kaupungeissa
Maan
väestönsuojelupäällikkö
kenr.
luutn. Sihvo korostaa, että kaupunkeihin
pitäisi edelleen jäädä vain niiden, joiden
oleskelu on asiallisesti välttämätöntä.
Maalta takaisin siirtyminen voi johtua
ansiotyöstä entisellä työpaikalla. Moni
haluaa takaisin kaupunkiasuntoonsa,
koska sen vuokra on kuitenkin maksettava, ja joillakin syynä on puutteellinen
maaseutuasunto. ”Olemme tekemisissä
vihollisen kanssa, joka on antanut vakuuttavia todisteita siitä, että kaikki yllätykset sen puolelta ovat mahdollisia.” Väestönsuojelupäällikkö kehottaa jokaista
tarkkaan harkitsemaan, onko heidän
oleskelunsa asutuskeskuksissa välttämätöntä.”
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TAKARIVISTÄ

M

eillä oli tammikuussa vaiheissamme ensimmäisen kerran
muistotilaisuus, joka omistettiin edellisenä vuonna kuolleille jäsenillemme. Vainajiamme oli nyt kymmenen,
joka on suuri luku pienessä joukossamme. Meidän on syytä miettiä mahdollisuutta ottaa ohjelmaamme pysyvästikin
alkuvuoteen sijoittuva muisto- ja muistelutilaisuus, johon meille on myös erityisen sopiva tila, Ostrobotnian Jääkärihuone, kuten saimme todeta. Muistotilaisuus
olisi hyvä jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen olisi selvästi vainajillemme
omistettu, jopa hengellinenkin, ja jälkimmäisenä osana olisi yhteinen lounas
tai iltapala. Mitähän esikuntamme tästä
ajattelisi? Jääkärihuoneessa avattiin toki
tulevaisuuttakin, ja mieluisasti, sillä Tauno Kuronen esitteli meille uuden jäsenemme Heikki Helmisen, joka oli myös
paikalla. Lämpimästi tervetuloa!
***
Näinä aikoina, tarkoitan erityisesti tätä
vuotta, mitä erilaisimmissa yhteyksissä
tulee puhe sekä kirjallisesti että jokapäiväisesti muutenkin vapaussotaamme liittyneet murheelliset vaiheet, tarpeettomat

kuolemat ja niihin liittyneet epäinhimillisyydet. Tällä en siis tarkoita taistelukentän tapahtumia vaan niiden ulkopuolisia
väkivaltaisuuksia. Nimisana teloitus ja
teonsana teloittaa ovat syntyvässä aineksessa lisääntyneet ja erkaantuneet alkuperäisestä merkityksestään. Otin asian
puheeksi kahden korkeasti oppineen juristin kanssa, kummankin kanssa erikseen, ja he hyväksyivät mielipiteeni: teloitus on tuomion tai päätöksen toimeenpano. Tuomio on tuomioistuimen antama
laillinen tuomio, päätös on minkä tahansa useampijäsenisen joukon tai joukkion
ilmaisema. Kun tuomiota tai joukon päätöstä ei ole, on puhuttava murhasta, ei teloituksesta. Tässä katsannossa murhia
meidän vapaussodassamme ja sen jälkiaikana oli kummankin osapuolen toimesta
surullisen paljon, ja vihdoinkin olisi syytä
puhua niistä oikein nimin. Sekin voisi olla
rehellisyyttä ilmaiseva askel kohti laajempaa ymmärtämystä ja sovintoa.
***
Olemme saaneet presidentin, joka uudenvuodenpäivänä
toivottaa
kaikille
suomalaisille Jumalan siunausta. Hyvä
niin.
I.O.

Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys
Kevään 2018 kuukausiesitelmät
16.1.2018
20.2.2018
20.3.2018
17.4.2018

Aki Lindén
Martti Susitaival
Juhani Kaskeala
Marja-Liisa Hentilä
& Seppo Hentilä

Erikoissairaanhoidon laatu uhattuna
Viestisotaa Rukajärvellä
Itämeri tänään (vuosikokousesitelmä).
Saksalainen Suomi keväällä 1918

Luennot pidetään Ostrobotnian Chydenius-salissa, Museokatu 10, Helsinki.
Ne alkavat kello 17.00 – ei ennakkoilmoittautumista.
Salivuokran kolehti – 3 €.
Tervetuloa!
Hallitus
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (27. toimintavuosi)
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. on Vapaussodan Perinneliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen
tavoitteena on
1. vaalia vapaussotaan osallistuneitten
tai muuten maamme vapauttamiseen
myötävaikuttaneiden muistoa
2. harjoittaa maamme itsenäisyyteen
liittyvää toimintaa: kerätä ja tallentaa historiallista aineistoa vapaussodasta, sen tarkoitusperistä ja taistelijoista
3. huolehtia siitä, että vapaussotaan ja
itsenäisyyden säilyttämiseen liittyvät perinteet säilyvät ja leviävät yhä
laajempien kansalaispiirien tietoisuuteen
4. hankkia yhteiskuntamme johdolta
viimeistään satavuotisjuhlissamme
16.5.2018 täysi tunnustus vapaussodan merkityksestä Suomen itsenäisyydelle
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
toimimme vuonna 2018 seuraavasti:
1. Perinnetyö
− kunnianosoitukset ja kukkatervehdykset oheisen taulukon mukaan
− säilytämme Saksanniemen kahden
sankarivainajan yhteishaudan Hietaniemessä edelleen yhdistyksen
hoidossa

Pvm

Kunnianosoitus

Hietaniemi, Saksanniemen hautapaasi
klo 11.30
su 28.1.
Tammisunnuntai Vanha kirkkopuisto, valkoisten hautamuistomerkki klo 12
la 24.2. Viron
Viron vapaussodassa kaatuneiden
itsenäisyyspäivä suomalaisten hautamuistomerkki klo 16
ti 13.3.
Talvisodan
päättymispäivä

Mannerheimin patsaalla veteraanijärjestöjen lippulinna klo 9

to 12.4.
Helsingin
vapautuksen
vuosipäivä

Vanha kirkkopuisto, valkoisten hautamuistomerkki klo 12

pe 27.4.
Veteraanipäivä

Mannerheimin patsaalla veteraanijärjestöjen lippulinna klo 10

ke 16.5.
Vapaussodan
päättymisen
muistopäivä

Vanha kirkkopuisto, saksalaisten hautamuistomerkki klo 12

Vanha kirkkopuisto, valkoisten hautamuistomerkki ja saksalaisten hautamuistomerkki klo 9
Hietaniemi: Suomen marsalkan hauta,
Sankariristi ja vapaussotureiden sankarihaudat (kortteli 22) n. klo 12
Mannerheimin patsas n. klo 13

su 20.5.
Kaatuneiden
muistopäivä

Vanha kirkkopuisto, valkoisten hautamuistomerkki klo 12

su 5.8.

Ruth Munckin muistotilaisuus Hausjärvellä

la 17.11.
Saksanniemen
retki
pe 30.11.
Talvisodan
alkamispäivä

Kunniakäynti Porvoon Saksanniemen
vainajien muistomerkillä
Kunniakäynti Porvoon tuomiokirkon
vieressä sijaitsevalla vapaussodan
muistomerkillä
Mannerheimin patsaalla veteraanijärjestöjen lippulinna klo 9
Hietaniemi, vapaussotureiden sankarihaudat (kortteli 22) klo 11.15

to 6.12.
Hietaniemi, Saksanniemen hautapaasi
Itsenäisyyspäivä klo 11.30
Vanha kirkkopuisto, valkoisten hautamuistomerkki klo 12
ma 24.12.
Jouluaatto

Vanha kirkkopuisto, valkoisten hautamuistomerkki klo 12
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2. Tiedottaminen
− Julkaisemme neljä kertaa vuodessa
yhdistyksen lehteä, Vapaussodan
Perintöä, jossa myös yhdistyksemme jäsenet ja veteraanit saavat
äänensä kuuluviin. Juhlavuoden
kunniaksi on ajatuksena ottaa yhdestä numerosta väripainos.
− Avustamme aihealueen kirjoituksin
keskusjärjestömme lehden, Vapaussoturin, toimituskuntaa.
− Uudistamme yhdistyksen internetsivuston www.vapaussodanperintö.fi,
jossa myös kiteytämme yhteisen
käsityksemme Suomen itsenäistymisestä mm. Tietoa vapaussodasta
–osion avulla.
− Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnassa käytävään vapaussotaan
liittyvään keskusteluun esimerkiksi
lehtien keskustelupalstoilla hyödyntäen em. tietopakettia.
3. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet
ja muut kokoontumiset
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100
vuotta vapaussodasta. Juhlistamme
merkkivuotta monin tavoin:
− Tammikuussa järjestämme muistohetken vuoden 2017 aikana kuolleiden yhdistyksemme jäsenten
muistoksi sekä osallistumme kaksipäiväiseen
valtakunnalliseen
Tammisunnuntain muistojuhlaan
Seinäjoella. Ohjelmassa ovat juhlaseminaari, konsertti,
messu,
kunnianosoituksia sekä päiväjuhla
teemalla Sorron alta vapaaksi
demokratiaksi.
− Helmikuussa järjestämme lounasluentotilaisuuden Ostrobotniassa.
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− Maaliskuussa järjestämme kevätkokouksen Svenska klubbenissa
normaalia juhlavammin.
− Huhtikuussa Liisa Viranko kutsuu
Helsingin vapautuksen vuosipäivänä
seppeltenlaskuun osallistuvat kohottamaan maljan itsenäiselle isänmaalle ja pääkaupungillemme.
Osallistumme myös Frihetskrigets
Södra Traditionsföreningin järjestämiin Helsingin vapautuksen
muistopäivän tilaisuuksiin.
− Toukokuussa järjestämme Vapaussodan Perinneliiton liittokokouksen
ja kesäpäivät Santahaminassa sekä valtakunnalliset 100-vuotisjuhlallisuudet Vapaussodan Perinneliiton kanssa. Pääjuhla Finlandiatalossa 16.5.2018 televisioidaan.
− Elokuussa osallistumme VeljesapuPerinneyhdistyksen järjestämään
Ruth Munckin muistotilaisuuteen
Hausjärvellä.
− Syyskuussa järjestämme syysretken Kirkkonummelle Suitian
kartanon ja Sigurdsin tilan ympäristöön, missä Uudenmaan suojeluskuntalaiset taistelivat vapaussodan aikana. Syömme Wohls
Gårdissa maittavan Mannerheimhenkisen päivällisen.
− Lokakuussa järjestämme lounasluentotilaisuuden Ostrobotniassa.
− Marraskuussa osallistumme perinteiseen Saksanniemen kahakan
muistotilaisuuteen Porvoossa sekä kuulemme Syyskokouksen yhteydessä Väestönsuojelumuseossa
yhdistyksen jäsenen pitämän esityksen.
− Joulukuussa järjestämme joululounaan ja esitelmätilaisuuden
Ostrobotniassa

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n kevätkokous pidetään
torstaina 22.3.2018 klo 18 Svenska Klubbenissa.
Esityslistalla ovat sääntöjen 9. pykälän määräämät asiat sekä hallituksen esitys
Olli Vuorion kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi
1.
avataan kokous
2.
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa
3.
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.
hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.
esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6.
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7.
muut asiat - käsitellään hallituksen esitys Olli Vuorion kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi
8.
päätetään kokous
Kokouksen jälkeen nautimme omakustanteisen päivällisen sekä kuuntelemme
jäsenemme Sakari Närväsen esitelmää aiheesta Vapaussoturin ja heimosoturin
pojan kertomuksia isänsä retkistä.
Hallitus

HELSINGIN VAPAUTUKSEN 100-VUOTISJUHLA
Frihetskrigets Södra Traditionsförening järjestää Helsingin vapautuksen 100vuotisjuhlallisuudet lauantaina 14.4.2018. Juhlallisuudet alkavat klo 16
hartaushetkellä Vanhassa kirkossa ja kunnianosoituksilla Vanhassa kirkkopuistossa valkoisten ja saksalaisten hautamuistomerkeillä. Sieltä on järjestetty bussikuljetus Hietaniemeen, jossa lasketaan seppele ylipäällikkö Mannerheimin
haudalle sekä jokaiselle haudalle vapaussotureiden sankarihauta-alueella.
Hietaniemestä siirrytään bussikuljetuksella Kruunuhakaan Helsingin
ruotsalaisen lyseon (nykyisen Sibelius-lukion) juhlasaliin, jossa pidettiin
valkoisia vankeina keväällä 1918. Musiikkipitoisessa juhlassa kuullaan myös
von der Goltz -suvun päämiehen Hans von der Goltzin puhe, jossa hän kertoo
Helsingin vapautukseen osallistuneesta sukunsa jäsenestä kenraalimajuri kreivi
Gustav Adolph Joachim Rüdiger von der Goltzista (1865-1946).
Juhlan hinta on 120 eur, johon sisältyy koko ohjelma, bussikuljetukset sekä
kolmen ruokalajin illallinen juomineen. Tumma puku ja kunniamerkit
Ilmoittautuminen sisarjärjestömme edustajalle Kaj Alakoskelle viimeistään
28.3.2018, puh. 0400-501 352 tai kaj@lkvmekka.fi.
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TI 15.5.2018 VAPAUSSODAN PERINNELIITON KESÄPÄIVÄT
§ Majoitusmahdollisuus Santahaminan varuskunnassa kymmenen henkilön
tuvissa
§ Alustava aikataulu
klo 10 - 16
Ilmoittautuminen Perinnetalossa ja majoittuminen
kasarmeihin
Tulokahvit Sotilaskodissa
klo 11 -13 (?)
Lounas Varuskuntaravintola Saharassa
klo 13 - n. 14.30 Vapaussodan Perinneliiton liittokokous
klo 14.30 – 17.30 Varuskunnan esittely ja muuta oheisohjelmaa
klo 18
Veljesillallinen
klo 20.30 – 21.05 Iltahartaus ja lipunlasku
klo 21.15
Bussikuljetus halukkaille Helsingin keskustaan
klo 21.15 – 24
Illanvietto Santahaminan Maanpuolustuskerhossa
ke 16.5.
klo 7-7.30
Aamupala kasarmilla majoittuville
klo 8.15
Bussikuljetus Vanhaan kirkkopuistoon
Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä Nina Schleiferille (puh. 040 500
6138 tai vapaussota.helsinki@gmail.com), jolta saa myös tarkempaa tietoa
tapahtumasta sekä osallistumismaksusta.
KE 16.5.2018 VAPAUSSODAN 100-VUOTISJUHLALLISUUDET
§
§
§
§
§
§
§

Kunnianosoitus vapaussoturien hautamuistomerkillä Vanhassa kirkkopuistossa (Bulevardi 12) klo 9
Juhlajumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa (Unioninkatu 29) klo
10.30-11.15
Kunnianosoitukset Hietaniemen hautausmaalla (Hietaniemenkatu 20)
klo 12
Ratsuväen ja reserviläisten kulkue reitillä Hietaniemi – Mannerheimin patsas – Finlandia-talo, lähtö klo 12.30
Kunnianosoitus Mannerheimin patsaalla (Mannerheiminaukio 2)
Karelia Puhallinorkesterin säestyksellä n. klo 12.50
Kahvitarjoilu Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e) klo 13.30
Pääjuhla teemalla Vapaussoturien kertomus Suomen tiestä itsenäisyyteen Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e) klo 15-16.30 - juhla televisioidaan TV1:ssä ja taltioidaan Yle Areenaan

Ennakkoilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä Nina Schleiferille
(puh. 040 500 6138 tai vapaussota.helsinki@gmail.com). Paikkoja on rajallinen
määrä, joten ennakkoilmoittautuminen on erittäin tärkeää, jotta jokainen halukas yhdistyksemme jäsen mahtuu mukaan. Lähetämme ilmoittautuneille henkilökohtaisen kutsun numeroituine paikkalippuineen.
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Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Jyrki Uutela
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com

Varapuheenjohtaja Juhani Pulkkinen
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: pjpulkkinen@outlook.com

Terttu Aho
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: terttu.aho@pp1.inet.fi

Sirkka Valkjärvi
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com

Auni-Leila Eulenberger
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: auni-leila.eulenberger@kolumbus.fi

Ari Åberg
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
aritva@elisanet.fi

Sihteeri Eija Grotenfelt
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
eija.grotenfelt@aitomaestro.fi

Lisäksi hallituksen kokouksessa
puheoikeutta voivat käyttää

Ville-Veikko Kirvesmies
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: kirvesmies.schmarden27@gmail.com

Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: ubu@elisanet.fi

Markku Murros
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: markku.murros@gmail.com

***

Varainhoitaja Nina Schleifer
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com

Varainhoitaja tiedottaa
Yhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa oheisella tilisiirtolomakkeella. Jäsenmaksun maksutilanteen voi tarkistaa lehden takakanteen tulostetusta osoitekentästä, siihen on merkitty vuosiluku siltä vuodelta, jonka osalta maksu on maksettu. Jos merkintä on 1, 2 tai 3, on henkilö
jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa. Uuden jäsenen kohdalla on merkintä – ja jäsenmaksu on
suoritettava. Ylimääräiset kannatusjäsenmaksut ovat erittäin tervetulleita.

TULEVAA OHJELMAA
to 22.2.

Viron itsenäisyyspäivän kunnianosoitus Vanhassa kirkkopuistossa suomalaisten vapaaehtoisten muistomerkillä klo 17

ti 13.3.

Talvisodan päättymisen muistopäivän kunnianosoitus
Mannerheimin patsaalla klo 9

to 22.3.

Yhdistyksen kevätkokous Svenska Klubbenissa klo 18
Yhdistyksen virallinen kevätkokous pidetään Svenska Klubbenissa
(Maurinkatu 6), ks. kutsu sivulla 26. Kokouksen jälkeen jäsenemme Sakari Närvänen esitelmöi aiheesta Vapaussoturin ja heimosoturin pojan
kertomuksia isänsä retkistä. Omakustanteinen päivällinen maksaa
36 €, ja siihen sisältyy kuohkeaa kukkakaalikeittoa, hiillostettua lohta
ja beurre blanc –kastiketta sekä kahvia tai teetä, suklaabrownie ja vaniljajäätelöä. Ilmoittautumiset Eija Grotenfeltille (puh. xxxxxxxxx tai eija.grotenfelt@aitomaestro.fi) viimeistään keskiviikkona 7.3.

to 12.4.

Helsingin vapautuksen vuosipäivän kunnianosoitukset
Vanhassa kirkkopuistossa klo 12
Liisa Viranko on kutsunut kunnianosoitukseen osallistujat tilaisuuden
jälkeen kotiinsa (Fredrikinkatu 38 A 14 (LV) 5. krs) kohottamaan maljan itsenäiselle isänmaalle.

la 14.4.

Frihetskriget Södra Traditionsföreningin järjestämä Helsingin vapautuksen 100-vuotisjuhla
Ks. ohjelma sivulla 26. Ilmoittautumiset 28.3. mennessä Kaj Alakoskelle
(puh. xxxxxxxxx tai kaj@lkvmekka.fi)

pe 27.4.

Kansallisen veteraanipäivän kunnianosoitus Mannerheimin
patsaalla – tarkistakaa kellonaika yhdistyksen internet-sivuilta
www.vapaussodanperintö.fi

ti 15.5.

Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Santahaminassa
Ks. ohjelma sivulla 27. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä Nina Schleifer
(puh. xxxxxxxxx tai s-posti vapaussota.helsinki@gmail.com), jolta saa lisätietoja ohjelmasta.

ke 16.5.

Vapaussodan 100-vuotisjuhlallisuudet Helsingissä
Ks. ohjelma sivulla 27. Ennakkoilmoittautumiset 28.2. mennessä Nina
Schleiferille (puh. xxxxxxxxx tai vapaussota.helsinki@gmail.com

su 20.5. Kaatuneiden muistopäivän kunnianosoitus Vanhassa kirkkopuistossa klo 12 Vapaussodan invalidien muistosäätiön organisoimana

