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Puheenjohtajan palsta
NIMIMERKKI VAPAUSSOTURI
Televisiosta tuli hieno ohjelmasarja, jossa kä-
siteltiin Suomen ja Ruotsin yhtäläisyyksiä.
Yhteistä historiaamme valottanut ohjelma ei
miellyttänyt kaikkia. Ohjelman tekijät olivat
saaneet nimettömiä uhkauksia ja törkypostia.
Toimittaja Tommi Nieminen kirjoitti Helsin-
gin Sanomissa tästä aiheesta 10.3. otsikolla
Näin suljetaan suut. Maahanmuuttoa, moni-
kulttuurisuutta ja rasismia tutkineita yliopis-
tojen ja valtionhallinnon tutkijoita oli työnsä
takia häiritty ja heitä oli jopa uhattu tappaa.
Rasismintutkija Puuronen kertoi nimimerkki
Vapaussoturin vastenmielisestä häirintäkam-
panjasta. Ihmettelemme islaminuskoisten
maiden talebaneja huomaamatta, että meillä
on samaan aikaan kasvamassa oma talipani-
sakki, joka rikollisella tavalla häiritsee veron-
maksajien rahoittamaa yhteiskunnallista tut-
kimusta ja mielipiteenvapautta.
Jos ei olisi ollut Venäjää, ei olisi ollut autono-
mista Suomea. Kun Venäjä ryhtyi kommunis-
tisiin kokeiluihinsa, itsenäiseksi julistautunut
autonominen Suomi rimpuili näistä kokei-
luista asevoimin irti ja syntyi vapaa Suomi.
Vapaa se on edelleenkin, mutta itsenäisyyttä
rajoittaa jäsenyys Euroopan Unionissa.
Kuninkaan lakeja noudatettiin Suomessa pit-
kään 1900-luvun lopulle. Tunnetuimmat lie-
nevät vuoden 1734 kauppakaari ja maakaari.
Sitkeimmät ”tsaarin lait” elivät 2000-luvulle.
Esimerkiksi laki kuolleeksi julistamisesta pe-
rustui vielä muutama vuosi sitten valtiosää-
tyjen esitykseen. Lakiemme historia on ollut
helposti luettavissa kunkin lain johdannosta.
Kun vapaan Suomen lainsäädäntö alkoi olla
niinsanotusti puhdistettu vieraista vaikut-
teista, kuvaan tuli EU-lainsäädäntö. Esimer-
kiksi vuonna 2003 oli perinteisten lakikirjo-
jemme: Suomen laki I ja II rinnalla kolmas,
vielä paksumpi kirja: Euroopan Unionin laki.
Nyt tämä meitä sitova EU-lainsäädäntö on

sulautettu aiempiin lakikirjoihimme ja meillä
on Suomen laki I, II ja III.
Viimeisten sadan vuoden aikana Suomesta on
lähtenyt muihin maihin pääasiassa elintaso-
pakolaisina yli miljoona henkeä. Jo autono-
mian aikana Venäjälle muutti 150 000 suo-
malaista. Sotien jälkeen pelkästään Ruotsiin
on lähtenyt noin 400 000 suomalaista elinta-
sopakolaista. Jos nämä parempaa elämää ha-
kemaan lähteneet olisivat pysyneet syntymä-
maassaan Suomessa, olisi meitä nyt noin seit-
semän miljoonaa. Suomessa asuu noin 300 000
ihmistä, jotka eivät ole syntyneet Suomessa.
Samaan aikaan ensimmäisen ja toisen polven
ulkosuomalaisia on lähes 800 000.
Ilmeisesti tämä nimimerkki Vapaussoturi ja
hänen kaltaisensa ovat tietokoneensa ääreen
nahistuneita nörttejä, joiden historian tiedot
ovat surkeat ja keskustelutaidot onnettomat.
Jos koulujärjestelmien paremmuutta tutkiva
PISA mittaisi näitä taitoja, koululaitoksemme
sijoittuisi varmasti johonkin banaanivaltioi-
den tasalle. En käytä tätä lausahdusta rasisti-
sena ilmaisuna vaan siksi, että Helsingin
kaupunki jossain kampanjassaan vastikään
tarjosi enteellisesti jokaiselle kaupungin kou-
lulaiselle ilmaisen banaanin.
Euroopan Unionin toimielimet testaavat vir-
kamiehikseen haluavia nuoria yleissivistyk-
sessä, historian taidoissa ja neuvottelutai-
doissa. Nimimerkki Vapaussoturi on valitet-
tava esimerkki koululaitoksemme tuotan-
nosta, jossa eurooppakansalaisina olemme
noviiseja emmekä ole menestyneet EU:n vir-
kamieshaussa niin hyvin kuin PISA-tutkimus
antaisi aiheen olettaa.
Vapaan kansalaisyhteiskunnan yhtenä edel-
lytyksenä on, että jokainen voi vapaasti esit-
tää oman mielipiteensä ilman pelkoa, että
hän sen takia joutuu vaikeuksiin. Tätä va-
paussoturit aikanaan hakivat ja tälle ihan-
teelle nimimerkki Vapaussoturi tekee ym-
märtämättömyyttään karhunpalveluksen.

Markus Uomala
Puheenjohtaja
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Toimituksen pöydältä

SUOMEN LIPPUEräs tärkeistä itsenäisen kansakun-nan tunnusmerkeistä on oma lip-pu. Olemmekin tässä lehdessä pa-neutuneet asiaan. Kansikuvassa on LiisaVirangon äidin saamaan postikorttiinpainettu ehdotus Suomen lipuksi vuodel-ta 1914. Hannu Hillon seikkaperäinen ar-tikkeli lippumme historiasta nimeno-maan vesialusten näkökulmasta on jul-kaistu kokonaisuudessaan.
Hankkiessamme isännänviiriä 2000-lu-vun alussa törmäsimme siihen merkilli-seen seikkaan, että enää lippua ei saanutpainattaa perinteisen "taivaan sinisen"sävyisenä. Lipputehtaalta kerrottiin, että1.1.1995 alkaen piti käyttää uutta väri-koodia PMS 294C aiemmin käytetyn vä-rikoodin PMS 286C sijaan. Colorian väri-asiantuntijalta Päivi Hintsaselta saa-mamme tiedon mukaan väriarvo on saa-tu suoraan alkuperäisestä lippunäyttees-tä. Lippu on valaistu luonnonvalossa elitäysvalossa, joka ei jätä mitään sävyjänäyttämättä eikä muuta valaisukohdettakellertäväksi tai muunkaan väriseksi. Senjälkeen kromometrillä eli värimittarillaon luettu lipusta sen väri ja siten on saatuvärijärjestelmiin (NCS, PMS yms.) sopivaluku. Kun vuosikymmenten ajan suoma-laiset olivat tottuneet juhlistamaan lip-pupäiviä heleämmän sävyisellä lipulla jakun kyseessä on niinkin tunteita herättä-vä asia kuin oman maan lippu, julkinenkansalaiskeskustelu olisi ollut paikallaanennen viranomaismääräysten antamista.
Löysimme vuorineuvos V. M. J. Viljasenkirjoittaman mielenkiintoisen artikkelinSuomen lipun sinivärin syntyvaiheistaIsmo Tulikorven meille ystävällisestilahjoittamasta Suomen puolesta –nimi-sestä teoksesta. Suomen mainosyhdistysjulkaisi vuonna 1940 tuhat numeroitua

kappaletta tätä kirjaa, jonka tarkoitukse-na oli kerätä varoja maanpuolustustavarten, ja sen kirjoittajina oli suuri jouk-ko tuon ajan merkkihenkilöitä, kutenKyösti Kallio, sotamarsalkka Manner-heim, P.E. Svinhufvud, Fanni Luukko-nen, Gösta Serlachius, Jean Sibelius jaArtturi I. Virtanen.
Viljanen kirjoittaa: "Kun kuudetta vuosi
sataa vanha säätyvaltiopäivälaitos kesällä
1906 sai väistyä nykyisen yksikamarisen
eduskunnan tieltä, alkoi oman, täysin itse
näisen Suomen valtion toteuttaminen hää
möittää monen kansalaisen mielessä. Siihen
kytkettiin myös kysymys omasta lipusta ja
sen väreistä, niin kuin muuten varsin oli
luonnollista. Asiasta keskusteltiin sekä yksi
tyisesti että julkisuudessa. Suomalaisella
taholla asetuttiin yleensä Topeliuksen kan
nalle, joka kauniissa runossaan Finlands
flagga, Suomen lippu – vuodelta 1863 –
lauloi sinisestä ja valkoisesta vaatteestam
me, ”vårt glada tyg i blått och vitt”, perus
tellen ehdotustaan sillä, että ”från vintersnö
till blånad sjö vår flagga går till glans och
vår”, talvisesta lumesta järven sineen lip
pumme kulkee loistoon ja keväimeen. Tal
ven hohtavan lumen ja järviemme sinen tuli
siis olla Suomen lipun värien esikuvina.
Toimiessani näinä aikoina Tampereen
Teollisuuskoulussa kemian ja väritekniikan
opettajana kiinnosti minua luonnollisesti
tällainen kysymys. En kuitenkaan ollut täy
sin vakuuttunut setä Topeliuksen runolli
sesta näkemyksestä lipun väreihin nähden.
Väriteknikkona minusta spektrin lämpi
mään osaan kuuluvat punainen ja keltainen
väri antaisivat lipulle paremmin loistoa ja
näkyväisyyttä niin kuin käytäntö moneen
lippuun nähden on osoittanutkin. Sitä paitsi
ne olivat Suomen vaakunankin värejä.
Mutta kun tiesin, että tällaisissa asioissa
vaikuttavat tunnesyyt, joita edellä mainittu
kaunis runo oli ollut omiaan lisäämään,
päätin omalta osaltani yhtyä keskusteluun
lippumme väreistä vain siinä mielessä, että
jos asetutaan valkosinisen lipun kannalle,
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niin sinisen värin tulisi olla kaunis, määrä
tynsävyinen siniväri. Käytännössä tämä
väri esiintyi milloin minkinnäköisenä, mus
tansinisenäkin. Kirjoitin asiasta vuoden
1907 alusta ilmestyneeseen uuteen aika
kauslehteen ”Kutoma ja Paperiteollisuus”,
jonka toimitukseen kuuluin. Suosittelin täy
teläistä, vaaleaa sinistä väriä, jolla olisi
kellertävään eli siis vihertävään kallistuva
sävy. Villaiselle lippukankaalle värjätty vä
rinäyte oli liitetty kirjoitukseeni. Värinäyte
tuossa lehden numerossa on yhtä kaunis tä
nä päivänä kuin 32 vuotta sitten.
Vapaussodan johdosta sain lähteä Tampe
reelta ja jouduin muuttamaan Vaasan
kautta pääkaupunkiin silloisen hallituksen
käytettäväksi. Tässä ominaisuudessa jou
duin silloin tällöin maan valtaherrojen seu
raan ja heidän matkatoverikseenkin. Ajel
tiinpa joskus tarkastusmatkoilla saaristos
sammekin. Kerran liikuimme merellä kuu
lulla ”Eläköön”laivalla, silloisen pääminis
terin Juho Heikki Vennolan seurassa. Suo
menlinnan valleilla liehui kyllä jo silloin si
niristilippumme, mutta sen väri oli epä
määräinen vaihdellen kunkin viranomaisen
ja liputtajan mielen mukaan. Laki Suomen
lipusta (28/V 1918) määräsi näet vain, että
lipun tuli olla suorakaiteen muotoinen vaa
te, jossa on valkealla pohjalla meren (ultra
mariinin) sininen risti. Kun ”Eläköön”lai
valla huomautin siitä, että kruunun viralli
nen laivalippu ei ollut aivan asianmukainen
väriltään, paitsi sitä seikkaa, että se muu
tenkin oli rähjääntynyt ja huonossa kun
nossa, jouduin ristikuulustelun alaiseksi sii
tä, millainen lippumme värin sitten oikeas
taan pitäisi olla. Tällöin jouduin paljasta
maan tietoni asiasta. Ystäväni pääministeri
hymähti, niin kuin hänen tapansa usein oli
ja muutti keskustelun toiseen aiheeseen.
Kului muutamia päiviä ja eräänä aamuna
sanomalehtiä lukiessani näin hämmästyk
sekseni, että minut oli nimitetty valtion lip
pukomitean jäseneksi. Sen tehtävänä oli
laatia muodot, värit ja mallit kaikille Suo
men tasavallassa käytettäville lipuille. Ko

mitean puheenjohtajana toimi valtionarkis
ton johtaja, professori R. T. Hausen. Komi
tea kokoontuikin tässä valtion virastossa
tärkeitten ja kallisarvoisten valtionasiakir
jojen keskellä. Osalleni joutui ratkaista lip
pujen värikysymys. Oli siis sanoin ja värein
vastattava kysymykseen, millaisen sinisen,
punaisen ym. värien eri tarkoitukseen käy
tettävissä lipuissa tuli olla. Käytännön ko
kemukset ja tieteen tosiasiat oli sovitettava
yhteen. Teknillisen Korkeakoulun professo
ri, triins. S. V. Hintikka suostui tässä aut
tamaan. Kun minulla muiden asioiden yh
teydessä Berliinissä käydessäni oli tilaisuus
saada apua myöskin saksalaisilta asian
tuntijoilta, valmistuivat vähitellen lippuvä
rinäytteet itse pääkomitealle esitettäviksi.
Sitä ennen ne oli tarkoin tutkittu ilma, pe
su ja valokestävyyteen nähden. Samoin
tutkittiin sinistä väriä erikoisesti näkyväi
syytensä kannalta. Lippusiniselle tuli heikko
punervasininen, ultramariinin, sävy. Värin
lopputarkastus toimitettiin Kansallis
museossa. Valtioneuvosto hyväksyi komi
tean ehdotuksen päätöksellään toukokuun
28. p:nä 1925. Päätöksessä mainitaan, mitä
värejä näytteitä värjättäessä on käytetty.
Samalla valtioneuvosto määräsi, että näyt
teet paperiin käärittyinä ja pahvikoteloon
pantuina on säilytettävä tiukasti sulkeutu
vassa, rautalevystä tai muusta metallista
tehdyssä laatikossa, jota pidetään mahdol
lisimman kuivassa paikassa. Näytteitä
määrättiin säilytettäviksi monien viran
omaisten, mm. maaherrojen ja maistraat
tien hallussa. Vaadittaessa on ne annettava
yleisön nähtäviksi. Lippujen eri muodoista
painatti komitea värilliset kivipainomallit.
Näin saivat siis valtiomme liput ne muodot
ja värit, jollaisina ne tänä päivänä liehuvat
Suomen lippusaloissa. Uljaana liehuu sini
ristilippumme pohjoismaiden neljän muun
ristilipun joukossa todistamassa, että Suomi
kuuluu näiden valtioiden ryhmään, joiden
kaikkien henkinen rakenne ja riippumatto
muustahto on sama ja jotka kaikki järkky
mättömästi pitävät kiinni vapaudestaan."

Nina Schleifer & Jyrki Uutela
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Takarivistä…

TUNNETTUUTEMME
LISÄÄNTYY HYVÄSSÄ
SEURASSATottahan tuo otsikko on joka kään-teessä, tietysti. Tällä kertaa tarkoi-tetaan yhden meidän perinteemmeja siihen kuuluvan juhlamme saamaaasemaa arvokkaassa kirjassa ja kirjan lu-kijakuntaa.
Kaikki jäsenemme muistavat tammisun-nuntain juhlamme vuodelta 2010. Siihenolimme pyytäneet juhlapuhujaksi minis-teri Jaakko Nummisen, joka suureksityytyväisyydeksemme suostui toivomuk-semme täyttämään. Tiesimme toki, ettävapaussodan perinnetyö sopi kaikin ta-voin ministerin aatemaailmaan, muttahyvänä lisänä suostumiseen lienee olluthänelle läheinen, ehkä rakaskin ympäris-tö, Ostrobotnia ja sen juhlasali. Siinä pai-kassa Jaakko Numminen piti ensimmäi-set puheensa jo 1940-luvulla.
Nyt eteläpohjalainen tohtorikolmikko onkoonnut joukon ministeri Nummisen pu-heita kirjaan Pohjalaispuheita Österbott-niskt tal 1951 – 2010 (Vaasa 2012, toim.Erkki Rintala, sivuja 389). Siinä on 50puhetta järjestetty kymmeneen osastoon,joista ensimmäisen nimi on Isänmaa japohjalaisuus. Osaston ja siis kirjan kol-mantena puheena on ”Suomen valtiollisen historian muistoista”, pidetty Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen tammisunnuntain juhlassaOstrobotnian juhlasalissa torstaina28.1.2010 klo 18. Muistanette, että juh-lapuhujamme kiinnitti huomiomme Suo-men valtiollisen historian museon tar-peellisuuteen, puhetta myös jaettiin jokinmäärä kiinnostuneille. Puheen sivut ovatsaaneet kirjassa hyvin arvokkaan kuvi-tuksen. – Meidän on syytä kiittää.

***Lienette havainneet, että yhä useammattelevision eri kanavilla esitettävät filmitesiintyvät ohjelmatiedoissa alkuperäisinsuomentamattomin nimin, siis lähinnäenglanninkielisin. Mitäpä meistä, pienes-tä vähemmistöstä. Eikö se merkitse mi-tään, että olemme kuitenkin suomalainenvähemmistö?
Äskeisessä turvallisuuspolitiikan semi-naarissa Santahaminassa oli luennoi-massa viisi asiantuntijaa, jokainen alansavaltakunnalliselta huipulta. Neljä heistäkäytti esityksessään vieraskielisiä käsit-teitä, vain muutamia tosin, ne eivät olleetns. sivistyssanoja tai kulttuurilainojavaan todella käsitteitä, joilla joko oli taivoisi olla suomenkielinen vastine. Ky-seessä oli siis vieraan aineksen omaksu-minen käyttökieleemme. Tulee mieleentoinen seminaari, sekin turvallisuuspoli-tiikasta pari vuotta sitten. Yhdelle esitel-möitsijälle oli tullut viime tingan este.Asia hoidettiin siten, että hänen sano-mansa levitettiin kalvoina katsomoneteen. Kalvot olivat englanninkielisiä.
Kannattaako asiantuntijain meille suo-malaisille suomeksi kymmenen vuodenkuluttua enää sanoa mitään? Todella,pääkaupungissamme ei enää voi aloittaakauppatieteen maisterin opintoja suo-meksi, sillä valinnan varat ovat ruotsi jaenglanti.
Mutta vielä tuohon helmikuiseen Santa-haminan seminaariin. Luennoitsijoistasiis yksi piti esitelmänsä ilman yhtäkäänenglanninkielistä käsitettä. Oli rohkaise-vaa, että tämä yksi oli sotilas, Pääesikun-nan päällikkö. ***Ja viimeksi yksi asia, tärkeä sekin: Kera-kulkijani kaikki, olemme jälleen saaneetkevään – eläkäämme se!

Ilmari Ojala
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TAMMISUNNUNTAIN JUHLA 28.1.2013
 Valok. Nina Schleifer

Paul Voss lausui muistosanat edesmenneille
yhdistyksemme jäsenille.

Kaaderilaulajien kvartetti juhlisti tilaisuutta
esittämällä seuraavan ohjelman: Sibeliuksen
Jääkärimarssi, Madetojan Kaunehin maa ja
Hän kulkevi kuin yli kukkien sekä Stuntzin
Kaikukoon nyt laulu maamme. Kuvassa
vasemmalta evl Matti Ahtiainen, ev Heikki Hult,
kom Pekka Tuomisalo ja komdri Matti Mäkinen.

Kaarina Lindberg kuunteli kiitollisena Kaaderi
laulajien kvartetin hänelle omistamaa serenadia.

Liisa Viranko toimi ansiokkaasti seremonia
mestarina. Vieressä ev Heikki Hult.

Liput poistuvat Kaarina Lindbergin ja Ismo
Tulikorven kantamina.

Markus Uomala korosti tervetuliaispuheessaan
muistojen arkistoimisen tärkeyttä.
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SUOMEN LIPPU VESILLÄ
KAUTTA AIKOJENSuomen lippu, kuten me sen tunnem-me, on ollut olemassa vasta vuodesta1918. Sen juuret juontavat kuitenkinkauas taaksepäin, ja toinen näistä juon-teista kulkee vesillä.
Otan tämän toisen juonteen – niin sa-noakseni maajuonteen – lyhyesti ensinesiin. Ruotsin lippukaan ei ole sen van-hempi kuin Ruotsin sotalaivaston synty.Molemmat sijoittuvat Kustaa Vaasan ai-kaan. Kustaa Vaasan hautajaiskulkueessakannettiin Suomenkin maakuntien lippujasekä Suomen vaakunaa esittänyttä lippua.Viimeksi mainittu oli siis suuriruhtinas-kunnan lippu, koska Kustaa Vaasa oli poi-kansa Juhanan tällaiseen asemaan korot-tanut. Kuvia näistä lipuista ei ole säilynyt.Nykyisen Varsinais-Suomen perinteisessämaakuntavaakunassa esiintyi myös ensikertaa se Ruotsin lippu, jossa oli keltainenristi – Filippuksen risti – sinisellä pohjalla.Tämä pohjoismainen ristimalli, jonka en-simmäinen versio oli Tanskan lippu, tulisittemmin myös Suomen lipun malliksi.
Suomalaisiksi lipuiksi voidaan tietysti las-kea myös Suomessa perustettujen joukko-osastojen liput, mutta niillä ei kansallislip-puumme kuitenkaan ollut vaikutusta. JoKustaa Vaasan ajoista lähtien oli suoma-laisilla merenkulkijoilla ja muilla vesillä-liikkujilla väestöpohjaansa laajempi edus-tus. Heistä nousi miehiä laivaston kor-keimpiin tehtäviin aina amiraalitasollesaakka.
Ensimmäisenä Suomeen kohdistettunalippuna voidaan pitää Suomenlinnaan tu-keutuneen Fredrik af Chapmanin ja Au-gustin Ehrensvärdin ideoiman saaristolai-vaston lippua. Saaristolaivastoa kutsuttiinmyös Armeijan laivastoksi erotuksenaRuotsin avomerilaivastosta eli högsjöflot-tanista. Kun avomerilaivastolla oli kielek-

keinen keltaristilippu eli sotalippu, olisaaristolaivaston lippu kokonaan sininenja kolmikielekkeinen. Koska tämä laivastooperoi aluksi vain Suomen alueella ja eri-tyisesti kunnostautui jälkimmäisessäRuotsinsalmen taistelussa 9.-10.7.1790,voidaan tämä lippu todeta nimenomaansuomalaiseksi. Tämä kuvasti Ehrensvärdinideaa Suomen omasta puolustuslaitokses-ta, jossa yhtenä osana oli myös laivasto.Näin vuoden 1747 puolustusohjelmassamyös päätettiin.
Tämä Suomen eskaaderi sinisine lippui-neen yhdistettiin kuitenkin vuonna 1777Tukholman kaleerieskaaderiin, ja uusilaajennettu Armeijan laivasto sai tämänsaman lipun tunnuksekseen. Suomen es-kaaderi laajeni 1700-luvun lopulla myösSuomenlinnasta ja Turusta sisävesille Lai-valinnaan eli Varkauteen sekä Ristiinaan.Näiden saaristolaivaston isoimmilla saa-ristofregattityypeillä oli suomalaistenmaakuntien nimet: Hämeenmaa, Turun-maa, Pohjanmaa ja Uusimaa.
Suomen sodan jälkeen oli Suomesta tullutsuuriruhtinaskunta – Ruotsin aikaa mer-kittävämmällä autonomialla – Venäjänimperiumin kylkeen. Lipputunnuksetvaihtuivat. Kauppalaivat ryhtyivät käyttä-mään Venäjän trikoloria, jonka legendanmukaan Hollannissa laivanrakennustaopiskellut Pietari Suuri oli luonut irrotta-malla Hollannin lipun punaisen yläkentänja ompelemalla sen lipun alimmaksi ken-täksi tehden samalla heraldisen värivir-heen. Trikolori ei välttämättä ollut kuiten-kaan koko lippu. Suomen kauppalipuksisaatiin kokosininen lippu, jonka tangon-puoleisessa yläkulmassa oli Venäjän triko-lori, kuten heraldikko sanoo, "kolkkana".Myös punainen lippu tai valkoinen lippusamalla järjestelyllä kävi. Tapahan oliotettu suoraan Englannilta. Sininen lippuoli III kauppadivisioonan lippu, ja ruotsa-laiset kokivat sen erityisesti suomalaiseksilipuksi mm. eräässä kauppalaivastojenlipputaulussa.
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Yrjön risti eli pystyristi. Tämä lippu olisiis vuodesta 1883 vain Suomessa luotsi-ja majakkalaitoksen lippuna.
Jo Pietari Suuri oli yrittänyt saada hovi-väkensä harrastamaan purjehdusta ja os-tanut tarkoitukseen 141 veneen purjeve-ne-eskaaderin mutta epäonnistunut. Ve-neiden lainaamisesta ja ankarasta keho-tuksesta hankkia merijalkaa kesäisenävapaa-aikana ei tullut toivottua tulosta.Vasta vuonna 1846 Nevalle perustettiinensimmäinen pursiseura. Sen toimialueulottui keisarin päätöksellä myös Suo-meen meriministerin ja Suomen kenraa-likuvernöörin Aleksandr Menshikovinvain ilmoittaessa asian Suomen senaatil-le. Nevan pursiseura kuitenkin lopahti.Vuonna 1860 perustettiin Pietarin Keisa-rillinen Jokipursiseura.
Suomessa oli tällä välin perustettu PoriinEnglannissa käyneen kauppiaan GustafSohlströmin toimesta Segelförening iBjörneborg. Sillä oli lippukin: valkoisellapohjalla nelijakoinen ja -värinen kilpi,jonka ympärillä kehässä 12 tähteä – kuinEU:n lipussa. Lippu ja seuran säännötolivat kuitenkin vahvistamatta, koskaSuomessa ei ollut voimassa yhdistymis-vapautta.
Virallisen toimintaluvan ja lipun ehti sitäennen saada vuonna 1861 NJK, Nyländs-ka Jaktklubb, kun edellisenä vuonna olialoitteen tehnyt Viaporin komendanttiGeorge Butakoff. Tämä Suomessakinarvostettu amiraali oli suuri Suomen ys-tävä. Hänen äitinsä olikin suomalaissyn-tyinen. Tämä NJK:n lippu oli siniristilip-pu, jossa oli Uudenmaan läänin vaakunatangonpuoleisessa yläkulmassa. Samanlinjan mukaan vahvistettiin lippu vuosisa-dan loppuun mennessä yli kolmellekym-menelle pursiseuralle ja nimenomaanSuomessa. Kun pietarilaisia ei Itämerelläpurjehtimassa juuri nähty mutta suoma-laisia veneitä kylläkin, alettiin seurojen si-niristilippua pitää suomalaisena lippuna.

Tämä käytäntö oli voimassa vuoteen 1821,ja vanhaa tapaa näkyi harjoitettavan vieläsiitäkin eteenpäin, koska selkeää lainsää-däntöä ei ollut. Oli mahdollisuus käyttääkuutta erilaista kauppalippua. Tullin lip-pu oli sinilippu, jonka trikolorikolkanalapuolella oli tullin tunnuksena ristik-käiset Merkuriuksen sauvat. Tämä lippupäti aina vuoteen 1917, paitsi että Merku-riuksen sauvat oli siirretty keskelle lip-pua. Merimerkki- ja luotsilaitoksen lippuoli vastaavasti valkoinen trikolorikolkallaja keskellä lippua oli mustavalkoinenkompassiruusu. Postilippu laivoilla olimyös valkoinen trikolorikolkkainen kak-sikielekkeinen lippu, jossa oli keltainenpostitorvi. Tässä olivat ensimmäiset ni-menomaan Suomelle viranomaisen vah-vistamat liput. Vuonna 1883 Suomenluotsi- ja majakkalaitokselle vahvistettiinsiniristilippu, jossa oli tangonpuoleisessayläkentässä kompassiruusu. Nämä liputpysyivät Suomen itsenäistymiseen saakka.

Venäjän sotalaivasto sai Pietari Suurenaikana lipukseen valkoisella pohjalla ole-van sinisen Pyhän Andreaan vinoristin.Tämänkin lipun alla purjehti suomalaisiamerisotilaita, lukuisten yletessä täälläkinamiraalien arvoluokkaan. Venäjän meri-voimilla oli kuitenkin myös toinen viral-linen lippu ja se olikin suomalaisille pal-jon merkittävämpi. Kyseessä oli apualuk-sille, kuten jäänmurtajille, hinaajille jaSuomen luotsiveneille varattu lippu, jos-sa oli valkoisella pohjalla sininen Pyhän

Luotsilaitoksen lippu  Valok. Hannu Hillon kokoelma
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päästä Venäjän lipun alta vastaisissa so-tatoimissa, joihin Venäjän keisarikunnanpelättiin taas joutuvan. Suomessa olituolloin ollut väkilukuun verrattunamaailman viidenneksi suurin kauppalai-vasto ja 500 aluksella myös Itämerensuurin kauppalaivasto, josta 60 % oliKrimin sodan alkaessa liikenteessä Ve-näjän imperiumin ulkopuolella. Vahingotkyllä korvattiin nopeasti kauppalaivastonylittäessä jo vuoden 1860 aikana sotaaedeltäneen määrän.
Krimin sodan aikana NJK:n lipun eri-koismerkissä oli entisen Uudenmaan lää-nin vaakunan kreivillisen kruunun sijastasuuriruhtinaallinen kruunu. Kenraaliku-vernööri Nikolai Bobrikoffin masinoimahelmikuun manifesti 1899 oli ensimmäi-nen isku Suomen autonomiaa vastaan.Sen yhteydessä poistettiin NJK:n lipunerikoismerkistä suuriruhtinaan kruunu jakorvattiin jälleen kreivillisellä kruunulla.Toimenpide tyydytti todennäköisesti mo-lempia osapuolia. Samana vuonna jopaViipurin läänin pursiseura piirsi lippunsasiniristin aivan nykyisen näköiseksi eliPyhän Yrjön ristin sijasta käytettiin Fi-lippuksen ristiä.
Seuraava kolaus oli meriministeri Voje-dovskin Tsarskoje Selossa 18. tammikuu-ta 1910 allekirjoittama "armollinen käs-ky", jossa Pietarin ja Nevan pursiklubejalukuun ottamatta määrättiin erikois-merkki siirrettäväksi tangon ylänurkastatangon alanurkkaan, ja sen tilalle ylä-nurkkaan määrättiin Venäjän trikolorinvärit. NJK nosti lippunsa vasta kesäkuun23. päivänä suuren hiljaisuuden vallites-sa. Tätä uutta lippua kutsuttiin purjehti-japiireissä "orjalipuksi" tai "niinimatok-si". Elettiinhän myös venäläistämispyrki-myksiä vastustavan passiivisen vastarin-nan aikaa, mikä sai veneilijät antamaanveneilleen nimiksi Banzai, Togo tai japa-nilaisten lippulaivan mukaan Mikasa.Suomea koskevassa venelippusäännös-tössä ei kuitenkaan ollut huomattu tehdä

Visuaalista vaikutelmaa tukivat vieläluotsialusten liput.
Vanhojen pursiseurojen toiminnalle olisilloisen valtiovallan taholta asetettu tiet-ty velvollisuus Venäjän laivaston avusta-miseen jopa sotatoimien puitteissa. Kei-sarillisen Jokipursiseuran määrekin oli"Venäjän laivaston tytär". Sinänsä ajatusei ollut ainutlaatuinen, vaan samanlainenhenki vallitsi myös englantilaisten pursi-seurojen perustamisvaiheissa.
Huvialuslippu oli kuitenkin virallinentunnus, joka määritteli veneen luonteenkauppalaivoihin kuulumattomiksi sata-mamaksujen, tullaamisen jne. osalta.NJK:n perustamisen aikoihin juhannuk-sena 1862 oli Zachris Topelius Emilie-vaimonsa kanssa Marstrandin kylpylässäjälkimmäisen terveyttä hoitamassa. To-peliukset seurueineen – yhteensä 189henkeä – vuokrasivat veneen, jolla pur-jehtivat Koöhön juhannusyötä viettä-mään. Heinäkuun 4. päivänä osallistut-tiin sitten paikalliseen kilpapurjehduk-seen. Veneeseen haluttiin nimenomaanSuomen lippu ja sellaiseksi ommeltiin –erityisesti seurueen naisten siihen voi-makkaasti painostaessa – sinivalkoinenlippu. Alaosa sininen ja yläosa valkoinen.Yläosaan tangon puolelle ommeltiin Suo-men kruunattu leijona. Tätä "Marstran-din suomalainen pursiseura" sitten in-nolla liehutti mastonsa huipussa. Kilpai-lujen päätösjuhlaan oli Topelius kirjoit-tanut jo pitkän sinivalkoisia värejä ylistä-vän runon ”Suomen lippu”. Samojen si-nivalkoisten värien puolustajana hän py-syi jatkossakin.
Samoihin aikoihin lehdistössä käyty Ou-lusta alkanut vilkas lippukeskustelu Suo-men kauppalipusta sivusi paljolti myöskauppalaivastoamme, olihan vasta käytyKrimin sota ollut kohtalokas kauppalai-vastollemme. Iso-Britannia, Ranska jaSardinia joko takavarikoivat tai tuhosivatsuurimman osan aluksistamme. Haluttiin
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Jääkärit saapuivat Vaasaan aluksilla, joi-den perässä liehui punapohjainen leijo-nalippu, silloisen virallisen Suomen lip-pu. Kauppalipuksi oli Vaasan senaattivahvistanut 27.2.1918 aina 29.5.1918saakka punaisen lipun, jonka Filippuksenristi oli keltainen mutta päärmättynä ka-pealla valkoisella ja sinisellä reunuksella.Kun jälkimmäisenä päivämääränä oli ny-kyinen Suomen lippu vahvistettu, oli saa-tu kansallislipun ohella merellä käytettä-vä kauppalippu.
Valtiolippu oli kansallislippu keskelläristiä olevalla valtion vaakunalla varus-tettuna. Tässä oli lippu pääsääntöisestivaltion aluksille. Poikkeuksia toki oli pal-jon. Sotalaivat saivat sotalipun, joka olivaltiolippu kolmikielekkeisenä. Tasaval-lan presidentin eli ylipäällikön lippuunsijoitettiin vielä sotalipun tangonpuolei-seen yläkenttään Vapaudenristin ritari-kunnan risti. Se on presidentin virkave-neen huippulippu, jonka yläpuolella onvielä presidentin viiri. Ainoa tapausmuuten, jolloin samaan tankoon noste-taan laillisesti Suomen lipun lisäksi jokinmuu tunnus.
Puolustusministerin lipussa vastaavatunnus on ristissä olevat tykinputket,jonka päällikkeenä paaluttaiset seläkkäinolevat kiväärit pistimineen. Puolustus-voimain komentajalla on paaluttaisen ty-kinputken päällikkeenä ristikkäisetmiekka ja komentajan sauva. Merivoi-mien komentajan lippuun tuli alkuaanyläkenttään ristikkäiset tykinputket jaalakenttään ankkuri. Myöhemmin ank-kuri nostettiin tangonpuoleiseen ylä-kenttään tykinputkien päälle. Näitä eri-koismerkillä varustettuja lippuja ei kui-tenkaan perälippuina käytetä, vaan ai-noastaan saalingissa.
Myös itsenäisen Suomen alusten kaup-palippuun tuli erikoismerkkejä: Meren-kulkuhallitukselle musta ruoriratas, jon-ka päällikkeenä Suomen vaakuna, Tulli-

samoja muutoksia saalinkiviireihin.Niinpä rannikollamme ryhdyttiin vetä-mään vain veneenomistajan viirejä sekäkommodorin, varakommodorin tai kun-niajäsenen viirejä saalinkiin, ja jätettiinperälipun käyttö vähälle.
Kun Venäjällä puhkesi maaliskuun val-lankumous ja tsaarinvalta kumottiin,NJK piti ylimääräisen kokouksen, jolloinpäätettiin palata aiempaan lippuun.Ernst Krogius ja Henrik Ramsay kävivätilmoittamassa keisarillisen Venäjän lip-puvärien poistamisesta vallankumous-amiraali Maksimoffille. Tämä oli vain hy-myillen todennut: "Herrat ovat hyvät."
Itsenäistynyt Suomi ei kuitenkaan ollutvielä päässyt selvyyteen omasta lipus-taan. Komitealla oli ehdotuksia, joita eikuitenkaan hyväksytty. Samalla käytiintoinen vilkas lippukeskustelu julkisuu-dessa.

Heraldikko Hannu Hillo luennoimassa
12.2.2013  Valok. Nina Schleifer
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Vuoden 1983 lippulainuudistuksessa näi-tä kumouksellisia ajatuksia onnistuttiintoteuttamaan. Kaikki kauppalippuun liit-tyneet erikoismerkit poistuivat, joten tul-li, posti ja Merenkulkuhallitus menettiväterikoislippunsa. Sotalippu ristittiin kie-lekkeiseksi valtiolipuksi. Varsinainen eu-femismi sekin! Myös veneseuralippuuhattiin poistaa. Voimakkaalla painos-tuksella ja lobbauksella tämä maailmanmonipuolisin venelippupuutarha saatiinpelastettua. Erityisesti suomalaisen ve-neilijän mieltä hivelee, että ruotsalaisetovat meille veneseuralipustamme hiljaakateellisia.
Hannu Hillo

Lähteet:
Arvo Viljanti: Lippukulttuurin käsikirja. 2. p. Itsenäisyyden
liitto. 1936
Suomen Puolustusvoimat. WSOY. 1931
Caius Kajanti: Siniristilippumme. Otava 1997
Matti Klinge: Suomen sinivalkoiset värit.
Veneilijän lippukirja. Veneilyn vuosikymmenet. 1998
Stig Sandelin: Båtliv & Båtfolk. Båtliv. 1981
Kantola – Laurila – Termonen: Sortokauden postikortteja.
Osa 2: Lippupostikortteja
Hannu Hillo: Logistiikan kronikka 0 – 2006

hallitukselle ristikkäiset Merkuriuksensauvat päällikkeenään Suomen vaakunaja postilippuun ristikkäiset postitorvet.
Veneilijöille tulikin tiukka paikka. KunSuomen lippuun ei saanut enää liittäämuita kuin vahvistettuja erikoismerkke-jä, oli entisestä lipusta luovuttava. NJK:njäsenet Gunnar Stenbäck ja taiteilija KarlSlotte keksivät maalata vanhan tsaarilli-sen lipun sinisen ristin päälle nyt valkoi-sen Suomen ristin – hieman vinoilevanselityksen mukaan – ja näin syntyi uusiveneseuralippu, joka sekin vahvistettiinlippulainsäädännössä Suomen lipun ve-roiseksi veneen kansallisuustunnukseksiSuomen lipusta annettuun lakiin perus-tuvalla asetuksella 18.2.1919.
1960-luvulla perustetun Suomen lippu-komitean työn tulokset valmistuivat po-liittisen radikalisoitumisen aikoina 1970-luvulla. Niissä ehdotettiin mm. puolus-tusvoimien lippujuhlan poistamista japäällikkyyslippujen käyttöä vain sota-aluksille. Nämä vaatimukset eivät men-neet eduskunnassa läpi.

Mallikuvat virallisista lipuista  Valok. Hannu Hillon kokoelma
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SOTAVANKIEN
PAKO
MUURMANNIN
RATATYÖMAALTA

Professori Matti Lackman kertoiesityksensä aluksi olevansa jää-mässä eläkkeelle ja palaamassalähtöruutuun eli uusia lähteitä ja ajatuk-sia hyödyntäen pohtimaan jääkäriliikettä,josta hän kiinnostui 1980-luvun lopulla.Vuonna 2000 ilmestyi hänen suuri jää-käriteoksensa ”Suomen vai Saksan puo-lesta”. Tuolloin Lackman myös huomasi,että jääkäriliikkeen kylkiäisenä toimi lii-ke, joka avusti noin tuhatta Muurmanninratatyömaalle pakkotyöhön tuotua sak-salaista ja itävaltalaista sotavankia pake-nemaan Suomen kautta Ruotsiin ja Nor-jaan.

Vuonna 2012 ilmestynyt kirja ”Sotavan-kien pako Muurmannin ratatyömaalta”on kahdentoista vuoden tutkimustyöntulos. Lackman toteaa, että tuoreissa kir-ja-arvioissa on kiinnitetty huomiota sii-hen, että kyseessä on arkistotyön voitto.Hän kertoi, että tutkimuksen teossa tär-keä lähde olivat viranomaisarkistot, silläsotavangeilta on aika vähän omia muis-tiinpanoja vankeudesta ja pakomatkasta.Hyvin harva turvaan päässyt kirjoittimuistelmia. Lackman arvioi, että ainoas-taan kolme tai neljä kirjoitti niitä, vaikkanoin tuhat vankia pääsi Ruotsiin. Wieni-läinen Heeresgeschichtliches Museum imAresenal on tallettanut kuitenkin joitakinkertomuksia tapahtumista. Wienin val-tionarkistossa on puolestaan Haaparan-nan konsulin ja Itävalta-Unkarin sotilas-asiamiehen kirjeenvaihtoa. Suomalaistenaktivistien, kuten Kai Donnerin ja ElmoE. Kailan, arkistoista sekä muutamienmuiden jääkäreiden muistelmista onmyös ollut apua. Lääninkanslian arkis-toista löytyy kuvernöörin ja poliisiviran-omaisten eli nimismiesten ja kruunun-voutien välinen kirjeenvaihto.
Lackman korostaa tämän kirjeenvaihdonmerkitystä tutkimusmateriaalina, silläMuurmannin ratatyön alettua vuonna1915 koko Lapin alueella ei ollut kuinmuutama puhelin. Esimerkiksi vankienkiinniotossa avainasemassa ollut Muo-nion nimismies Henrik Wilhelm Claude-lin on kertonut tavanneensa esimiehensäkuvernööri Alex Fabian af Enehjelminvain kaksi kertaa virkauransa aikana yh-teydenpidon hoituessa kirjeitse.
Venäjä ryhtyi vuonna 1915 rakentamaanrautatietä Pietarista ja Jäämeren rannal-ta Muurmannista turvatakseen sen avul-la huoltonsa. Koska työt eivät edenneettoivotulla tavalla, Venäjä turvautui sota-vankityövoimaan. Venäjällä oli valtavatsotavankireservit, sillä maassa oli noin400 sotavankileiriä, joista tuotiin noinProfessori Matti Lackman  Valok. Nina Schleifer
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osoittivat esimerkillistä rohkeutta ja kun-toa, ja Lackmanin mukaan muutama enti-nen opas toimi myöhemmin esimerkiksiEtsivän Keskuspoliisin palveluksessa.
Tieto kuuden sotavangin selviytymisestälokakuussa 1915 Ruotsin Pajalaan ja Ter-volassa joulukuussa rahtimies TaavettiLukkarisen reestä pidätetyt kolme sota-vankia herättivät viranomaisten mielen-kiinnon. Kun samoihin aikoihin paljastui,että Saksaan oli mennyt yli 1 000 nuortasotilaskoulutukseen, venäläiset päätteli-vät, että Suomessa oli meneillään laaja-mittainen Saksan tukema maanpetos.Lackman korosti, että Suomen ja Venäjänlain mukaan mm. vihollismaan vanginavustaminen ja kätkeminen olivat maan-petoksia.
Viranomaisten saatua kiinni rahtimiesLukkarisen ja tämän tunnustettua saa-neensa Haaparannassa saksalaiselta Wil-helm Dahmilta maksun sotavankienavustamisesta Lukkarinen teloitettiinhirttämällä lokakuussa 1916. Syksyllä1916 myös Sau-herra ja muutamat hänenlähipiiriinsä kuuluvat poromiehet vietiinOulun lääninvankilaan tutkintavankeu-teen. Vasta maaliskuun vallankumous1917 vapautti heidät ja pelasti melko var-malta kuolemantuomiolta.
Vaikka viranomaisille kertyi runsaastitietoja vankien paosta, kaikkialle eivätkuitenkaan lukumäärältään vähäisten vi-ranomaisten silmät ulottuneet. Sotavan-kien kiinniottamista johti Oulun lääninkuvernööri af Enehjelm, jonka tärkeinavustaja oli Muonion nimismies H.W.Claudelin. Claudelinilla oli käytettävis-sään noin 90 kilometrin kaistallaan vainkaksi poliisia, minkä vuoksi raja vuotikuin seula. Myöskään kaikki poliisiviran-omaiset eivät halunneet ottaa pakenijoitakiinni, vaan osa heistä, kuten Pelkosen-niemen-Sodankylän nimismies KaarloHerbert Murto, jopa avusti pakoa.

70 000 vankia ratatyömaalle. Olot olivatankeat, joten ensimmäiset vangit alkoivatpaeta välittömästi. Pitkät matkat, Suo-men ankara luonto ja erämaat olivatmerkittävimmät pakoa hidastavat tekijät,joskin asumattomat taipaleet tarjosivatpakenijalle myös oivallisia piilopaikkoja.
Vangit pakenivat vanhaa poroaitaa pitkinsodankyläläisen talollisen Kaleb Savu-kosken eli Sau-herran ja muiden Lapinporomiesten avustamina. Sau-herra panikesällä 1916 poroaidalla toimeen kor-jaustöitä, joita johti hänen sukulaismie-hensä Mosku eli Aleksanteri Hihnavaara.Näin aidan varrella oli aina apua tarjolla,kun vangit sitä tarvitsivat.
Maaliskuun vallankumouksen jälkeenSuomen alueelle Laatokan pohjoispuolit-se tulleita vankeja avustivat puolestaanhyrynsalmelainen Hallan talon isäntä Jo-han Alfred Heikkinen eli ”Hallan ukko”paliskuntineen. Hallassa vangit saivathoitoa ja opastuksen Ruotsiin. Hallankautta kulki noin 400 jääkäriä Saksaan ja500 sotavankia Ruotsiin. Sotavangit sai-vat tehdä tuttavuutta porotalouden kans-sa: he söivät poronlihaa ja kulkivat poro-kyydillä. Poronhoidosta puhuttiin myös,kun kirjeitse selvitettiin salakielellä van-kien pakoreittien turvallisuutta.
Aluksi avustustoiminta oli spontaania,mutta vähitellen ulkopuoliset ryhtyivätavustamaan sitä. Saksa organisoi Haapa-rantaan etapin, jota se käytti sekä mies-ten värväämisessä Saksaan että sotavan-kien avustamisessa. Saksasta lähti aina-kin 12 siviiliasuista jääkäriä hakemaanratatyömaalta pieniä vankijoukkoja.Vuoden 1917 puolella Baltiasta pakenevatsiviilivangit päätyivät Ruotsiin mm. akti-vistien peitejärjestön Uuden Metsätoi-miston ja E. Kailan avustuksella. Avus-tustoiminta oli kuitenkin koko ajan pal-jolti myös yksityishenkilöiden, kuten met-sänhoitajien, vapaaehtoistyötä. Oppaat
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ruhtinaskunnan viranomaisten toimin-taa. Tapahtumien liittyminen Suomenvapauttamiseen ja todellisten sankarite-kojen esiintuominen antaisivat oikeam-man kuvan kansakunnan synnystä kuinesimerkiksi aktivistien vähämerkityksis-ten puutteiden pikkutarkka korostami-nen. Lackman puolustaa asenteellisuut-taan sanomalla olevansa tutkija eikämaallikkosaarnaaja. Niinpä me toimitta-jat otamme mielellämme omalta osal-tamme maallikkosaarnaajan viitan har-teillemme ja pyrimme lehdessämme ni-men omaan tuomaan esiin arvostustam-me aktivisteja, jääkäreitä ja vapaussotu-reita sekä heidän perintöään kohtaan.
Nina Schleifer & Jyrki Uutela

Lackman päätti esityksensä toteamalla,että vaikka 1 000 sotavangin auttaminensaattaa tuntua vähäiseltä, oli kyse kui-tenkin vallitsevissa oloissa suuresta mää-rästä, varsinkin kun ottaa huomioon, ettävankileireiltä pääsi länsimaihin pakoonyhteensä noin 5 000 vankia. Heti sodanjälkeen saksalaiset ja itävaltalaiset tunsi-vatkin kiitollisuudenvelkaa.
Me toimittajat kyseenalaistamme Lack-manin tavan esittää asiat kirjassaan.Hän välttää vapaussota-nimityksen käyt-töä, vaikka kertoo henkilöistä, jotka sekäomasta mielestään että vääristelemättö-män historiankirjoituksen valossa kävivätvapaussotaa. Hän on pyrkinyt mieles-tämme liikaakin ymmärtämään suuri-

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry:n
kevätkokouksen osanottajia 25.3.2013  Valok. Jyrki Uutela
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SUVUN KERTOMUKSET
HIENON KOKOELMAN
HERÄTTEENÄPääesikunnassa palveleva majuriVille-Veikko Kirvesmies (s. 1970)on laatinut palveluspaikkansa ko-koustilaan vapaussota-aiheisen näytte-lyn, jonka aineisto on lähes yksinomaanhänen omista kokoelmistaan. Kiinnostusaiheeseen heräsi jo pikkupoikana isoäi-din kertomuksista. Aktiivista keräilyä onnyt kestänyt kymmenkunta vuotta.
Vapaussota keräily- ja harrastuskohteenaei ole tuiki harvinainen, mutta näin kat-tava kokoelma varmasti on. Merkit jatunnukset olivat tässäkin tapauksessakeräilyn alku, mutta harrastus ei enää ra-joitu niihin, vaan kaikki aihepiirin mate-riaali kuuluu mukaan. Meneillään olevanäyttely on ensimmäinen laatuaan maju-ri Kirvesmiehen kokoelmista.
Harvinainen esine on vielä arvokkaampi,jos siihen liittyvä taustatieto on tallessa.Tavanomainenkin merkki tai mitali onaivan eri tavalla kiinnostava, jos sen ta-kana on mielenkiintoinen tarina. Erityi-sen arvokkaita ovat kokonaisuudet, kutentietyn vapaussoturin kaikki merkitmyöntökirjoineen.
Estetiikkaakaan ei tule unohtaa, sillämonet merkit ovat jo sinänsä pieniä tai-deteoksia. Niiden tekijöinä on arvostet-tuja kuuluisuuksia kuten Akseli Gallen-Kallela, Aarno Karimo tai Emil Wik-ström. Vapaussotakeräilyllä on tätenmyös kulttuurihistoriallinen ulottuvuus.
Esillepanossa seitsemänaihepiiriä
Nykyinen esillepano muodostuu seitse-mästä kokonaisuudesta. Henkilökohtai-siin dokumentteihin ja esineisiin kuuluvatmm. erilaiset luvat, aseet ja muistoesineet.

Käsivarsinauhojen ohella seuraavana ko-konaisuutena ovat valokuvat sekä heimo-sota- ja muistomitalit, joukossaan muu-tamia tunnistamattomiakin merkkejä.Omana kokonaisuutenaan ovat joukko-osastomerkit sekä vapaussodan aikaisiinsotakouluihin liittyvä aineisto. Kenraali-luutnantti Einar Hämäläisen merkitmuodostavat oman kokonaisuutensa.
Omat vitriininsä tähän näyttelyyn ovatsaaneet myös Mannerheim-aihe, jääkäritsekä punaisten merkit. Punaisilla on so-dan aikaisia ja sotaan välittömästi liitty-viä merkkejä ymmärrettävästi paljon vä-hemmän kuin valkoisilla. Punainen puoliteetti sen sijaan sodan jälkeen monenlai-sia tukimerkkejä rahankeruumielessä.Kahdeksas kokonaisuus ovat näyttelynkokoajan Afganistanissa palvellessaanteettämät vapaussota-aiheiset käsin sol-mitut matot. Kotimaassahan on tehty ai-heesta ryijyjä, mutta matot lienevät ai-nutlaatuisia.

Majuri Kirvesmiehen taustalla hänen
Afganistanissa teettämiään vapaussotaaiheisia
mattoja.  Valok. Seppo Simola
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Esillepanon havainnollisuuden hyväksion nähty harvinaisen paljon vaivaa. Mo-nista dokumenteista on otettu yleisöävarten selailukappaleet, valokuvista sa-moin. Vitriineissä oleva materiaali onhuolellisesti numeroitu ja varustettu seli-tyksin, joten yksityiskohtiin paneutuvakävijä voi tunnistaa kattavasti näyttelyssäolevat merkit ja tunnukset.

Harmittava seikka meneillään olevassanäyttelyssä on se, että se on suljetulla so-tilasalueella suuren yleisön tavoittamat-tomissa. Asiasta kiinnostuneet seurueetovat voineet kutsuttuina käydä tutustu-massa näyttelyyn, ja kävijöitä on ollut ul-komaita myöten, mm. saksalaiset jääkä-riperinteen harrastajat kävivät näyttelys-sä taannoisella Suomen-matkallaan. Lu-vassa on, että 16.5.2013 nykyiseltä sijain-tipaikaltaan purettava näyttely saataisiinsuuren yleisön tavoitettaville esimerkiksiSotamuseoon.
Seppo Simola

Kiinnostus virisi jo koulupoikana
Ville-Veikko Kirvesmies oli jo koulupoi-kana Luumäellä kiinnostunut vapausso-dasta. Hän kävi tuolloin haastattelemas-sa kouluesitelmää varten erästä vapaus-sodan veteraania. Nauhoite on valitetta-vasti myöhemmin kadonnut. Tulevanupseerin mielenkiinto aiheeseen heräsiisoäidin kertomusten myötä. Kirvesmie-hen sukulaisia taisteli sekä punaisella et-tä valkoisella puolella, eikä tragedioilta-kaan voitu välttyä.
Aktiivinen keräily vaatii verkostoitumistaja joskus hyvää tuuriakin. Paitsi keräili-jäkollegoilta aineistoa voi onnistua löytä-mään huutokaupoista ja jopa kirpputo-reilta. Haasteen muodostaa materiaalinniukkuus. Joitakin merkkejä on kaikki-aankin todella vähän. Tämä puolestaanjohtaa toiseen haasteeseen eli hintaan.
Majuri Kirvesmiehen kokoelman harvi-naisimpia merkkejä ovat Päämajanmerkki sekä Nagu-Korpo 1918 –merkki.Puutelistalla ovat enää jotkin harvinai-simmat merkit. Erityisesti haussa ovatLapin jääkäripataljoonan merkki sekäSaksanniemen veteraanimerkki. Vuosi1918 on näytteilleasettajan arvion mu-kaan suomalaisten merkkien osalta kal-lein ja haasteellisin aihepiiri. Kovan luo-kan keräilijöitä on vain kymmenkunta.
Huolellisesti rakennettukokonaisuus
Tässä näyttelyssä on nelisensataa koh-detta, joista osa on ainoita tunnettujakappaleita. Nyrkkisääntönä voidaan pi-tää, että kunkin merkin alkuperäisestälyöntimäärästä enää kolmasosa on tallel-la. Yksi kolmannes on palanut ja yksikolmannes hävinnyt. Jotkin näyttelynharvinaisuuksista ovat lainassa Sota-museolta.

Jääkärivitriinissä on esillä mm. Viipurissa
kaatuneen vänrikki Ahti Johannes Karppisen
kunniamerkit.  Valok. Seppo Simola
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KUNNIANOSOITUS
LIISANPUISTIKOSSA

Edellinen puheenjohtajamme Ilma-ri Ojala oli saanut kutsun osallis-tua kunnianosoitukseen Liisan-puistikossa olevalle vapaussodan muisto-patsaalle ja sen jälkeen lounaalle SvenskaKlubbeniin 11.2.2013. Ollen itse estynytmenemästä tilaisuuteen pyysi hän minuaosallistumaan. Kutsukirjeessä toivotettiintervetulleiksi vapaussoturien jälkeläisetystävineen. Sehän sopi minulle, sillä olenvapaussoturien jälkeläinen.
Pellingin joukko ja Sigurdsin joukko(Vihreä pataljoona) saivat muistomerkin,joka paljastettiin 16.5. 1921. Paikaksi va-likoitui juuri Liisanpuistikko, sillä niillämain sai surmansa useita nuoria vapaus-taistelijoita tullessaan Helsinkiin idästäpäin. Patsaassa on 48 surmansa saaneennimet. Eteläisellä puolella on Pellinginjoukkoihin kuuluneiden kaatuneiden ni-met ja pohjoispuolella Sigurdsin joukko-jen kaatuneiden nimet. Televisiossa juuriesitetyn sarjan "Missä kuljimme kerran"toisessa ja kolmannessa jaksossa olikohtauksia juuri edellä mainittujen jouk-kojen toiminnasta. Pellingin joukoissa olinuoria miehiä Itä-Uudeltamaalta ja Por-voosta, Sigurdsin joukot olivat Kirkko-nummelta ja lähiseudulta.
Seppeleenlaskun jälkeen siirryttiin lou-naalle Svenska Klubbenin viihtyisään ra-vintolaan. Meitä oli koolla vain kaksitois-ta henkeä, mutta keskustelu kävi vilkkaa-na. Tilaisuuden aluksi kokoonkutsujaHenrik Degerman toivotti kaikki terve-tulleiksi ja esitteli nuoren ruotsalaisenpianistin Gustav Larssonin. Saimmekuulla Pellinge-marschin. Upea, innosta-va kappale, joka jäi säveltäjänsä ainoaksitunnetuksi teokseksi. Gustav Larssonopiskelee Sibelius-Akatemiassa, koskahänen mielestään siellä saa parempaaopetusta kuin Ruotsissa!

Everstiluutnantti Erik Werner kertoi so-taveteraanityön nykytilanteesta Helsin-gissä ja lähialueella, ja FrihetskrigetsSödra Traditionsföreningin uusi puheen-johtaja Carl-Johan Hindsberg teki selkoaperinnetyöstä etelärannikolla. Sittennautittiin maittava lounas, jonka aikanakeskustelu rönsyili moneen suuntaan.
Mukava kokemus! Vastaavaan tilaisuu-teen olin osallistunut samasta syystä jokerran aikaisemminkin, vuonna 2011, jo-ten oli sentään muutamat tutut kasvotvastassa.

Kaarina Lindberg

Helsingin suojeluskuntaan kuuluneiden Sipoon,
Keravan, Pellingin, Kirkkonummen ja Siuntion
taisteluissa kaatuneiden suojeluskuntalaisten
muistomerkin ovat suunnitelleet arkkitehti
Armas Lindgren ja kuvanveistäjä Gunnar
Finne. Punaisesta graniitista valmistettu
muistomerkki on pystytetty Liisanpuistikkoon
Pohjoisrannan läheisyyteen.
 Valok. Nina Schleifer
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TURVALLISUUS
POLITIIKASTA
SANTAHAMINASSAMaanpuolustuskiltojen liitto ry.järjesti jokatalvisen turvalli-suuspoliittisen seminaarinsahelmikuun ensimmäisenä lauantainaSantahaminassa.
Joskus seminaari on osunut hyvinkinkiinnostavaan ajankohtaan, ja vastikäänjulkaistu turvallisuus- ja puolustuspoliit-tinen selonteko oli nyt ainakin suurinpiirtein yhteisenä nimittäjänä jokaiseenesitelmään. Käytäväkeskusteluissa huo-mattiin myös se, että valtioneuvosto oliäsken tammikuussa uudistanut turvalli-suus- ja puolustusasiain komitean tur-vallisuuskomiteaksi. Sen tehtävänä onyhtenäistää suomalaisen yhteiskunnanturvallisuustoimia tehokkaaksi kokonai-suudeksi eri tilanteisiin, joissa kybertur-vallisuudella on yhä kantavampi osuus.Mielihyvin todettiin, että tämänkertaisentilaisuuden alustajat olivat uudistetunkomitean jäseniä.
Seminaarin avasi Maanpuolustuskiltojenliiton uusi puheenjohtaja toimitusjohtajaPauli Mikkola, perinneyhdistyksemmejäsen.

Hänen johtamistaan liiton seminaareistatämä oli ensimmäinen, järjestysluvultaankuitenkin jo 37:s. Mikkola kiitti korkea-tasoista luennoitsijajoukkoa ja oli tyyty-väinen runsaaseen kuulimoon, noin 200henkeen Kadettikoulun luentosalissa.Käytännön valmistelutehtävistä olivatpuheenjohtajan apuna huolehtineet toi-minnanjohtaja Henry Siikander ja jär-jestösihteeri IngaKatriina Maaniittu.

Alustukset aloitti kenraaliluutnantti ArtoRäty, puolustusministeriön kansliapääl-likkö ja turvallisuuskomitean puheenjoh-taja. Hän lähti komitean tehtävästä toi-mia kokonaisturvallisuuden alalla varau-tumisen pysyvänä yhteistyöelimenä, jokaon tarpeen mukaan häiriötilanteessaasiantuntijaelin. Suomessa turvallisuus-politiikka mielletään laaja-alaisesti, il-man kaavakuvien pieniä laatikoita. Se onyhteistyötä suomalaisen yhteiskunnantoimijain kesken. Kukin niistä tietää jaosaa oman osuutensa. Sellaisena koko-naisuutena turvallisuuspolitiikkamme onmyös kansainvälisessä katsannossa help-po ymmärtää ja mieltää lujaksi, mikä on-kin tärkeää EU:n roolin tullessa yhä kes-keisemmäksi kokonaisturvallisuuden var-mistamisessa. Siihen kuuluvaa yhteistyötämeillä opettavat muun muassa valtakun-nalliset ja alueelliset maanpuolustus-Pauli Mikkola  Valok. Ilmari Ojala

Kansliapäällikkö Arto Räty  Valok. Ilmari Ojala
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Turvallisuuskomitean pääsihteeri oneversti Aapo Cederberg puolustusminis-teriöstä. Hän pureutui kyberturvallisuu-teen ja esitteli sen määritelmän: ”Kyberturvallisuudella tarkoitetaan tavoitetilaa, jossa kybertoimintaympäristöönvoidaan luottaa ja jossa sen toimintaturvataan.” Suomi ei siinäkään asiassaole syrjäinen maailmankolkka vailla senkummempaa merkitystä. ”Google Suomessa ei ole sattuma”, pääsihteeri sanoi– ja tarkoitti ilmeisesti sanotun kansain-välisen toimijan palvelinkeskuksen laa-jentamistöitä Haminan Summassa sekämarkkinointiyksikköä Helsingissä. Vaik-ka esimerkiksi Google enempää kuinFacebook eivät ole uhkia, vaan yhteistyö-kumppaneita, meidän on aina tiedettävä,mitä verkossamme liikkuu, siis myös so-siaalisessa mediassa. Erilaisin haittaoh-jelmin lukemattomilla tekijöillä on mah-dollisuus hankaloida tavanomaisia säh-köpostiyhteyksiä. Meidän on edelleenvahvistettava omaa suomalaista tietotai-toamme, ja tässä asiassa olemme ajan ta-salla sitenkin, että kyberturvallisuudenakateeminen opetus on alkamassa.

kurssit, joiden antia edelleen kehitetään.Myös monet järjestöt ovat tärkeässä teh-tävässä kansalaisten valmiuksien kehit-tämisessä. Syntyneessä keskustelussa kä-vi ilmi muun muassa, että maanpuolus-tus on kiinnostunut myös siitä, mitä re-serviläinen on työelämässään oppinutvarusmiespalveluksen jälkeen – sekinvoitaneen hyödyntää!
Ulkoasianministeriön kansliapäällikkövaltiosihteeri Pertti Torstila ”lohdutti”kuulijoitaan toteamalla, ettei Suomenasema Yhdistyneissä kansakunnissa olemitenkään heikentynyt, vaikka turvaneu-voston jäsenyysvaali tuottikin yllättävänpettymyksen. Jäsenyys olisi kylläkin jakaiketi lisännyt kiinnostusta kansainväli-siin kysymyksiin ja virkistänyt alan kes-kustelua, joka onkin tasoltaan taantunut.Lähialueillemme ulottuvaa kansainvälistäradikalismia emme oikein osanneet en-nakoida, ja yllättäviä ovat olleet Euroopanulkopuoliset konfliktit, vaikkapa arabike-vät seurauksineen. Syyria on karannutkäsistä, ja Egyptin presidenttiä rinnaste-taan jo edeltäjäänsä. Torstila tähdensikinaktiivin suomalaisen ulko- ja turvalli-suuspolitiikan tarpeellisuutta, sillä olem-me yhä enemmän riippuvaisia siitä, mitämeidän ulkopuolellamme tapahtuu.
Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeriOlliPekka Heinonen on turvallisuusko-mitean varapuheenjohtaja. Hän painottilainsäädännön varautumistarvetta kaik-kien kriisien torjuntaan. Valtioneuvostonasema torjunnassa on keskeinen, edus-kunta saa päätöksistä välittömästi tiedonja osallistuu. Tasavallan presidentti sekäulko- ja turvallisuuspoliittinen ministeri-valiokunta ovat kaikessa ajan tasalla.Kokonaisvastuussa kullakin ministeriölläon oma tehtävänsä, jonka se hallitseekaikissa olosuhteissa. Jokaisen kärjisty-män jälkeen on tarkoin selvitettävä sensyyt, kulku ja seuraukset; jokainen jälki-puinti on opettava tilaisuus.

Pääsihteeri Aapo Cederberg  Valok. Ilmari Ojala
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Nykyaikainen aseistus ja muu varustuspystytään antamaan 230 000 hengelle,miehelle ja naiselle. Kiinnostusta pitäneeyllä myös tieto, että nelisen tuhatta re-serviläistä voidaan näillä näkymin kou-luttaa vuosittaisissa kertausharjoituksis-sa. Hallinnollisesti esikuntien vähentyes-sä aluetoimistot saavat yhä enemmänvastuuta. Toimiupseerit väistyvät vähi-tellen, ja heidän tehtävänsä siirtyvät up-seereille, aliupseereille ja siviilityönteki-jöille.
Maamme geostrategisesta asemasta pu-huessaan alustaja totesi maavoimien ka-luston elinjakson päättymisen tällä vuo-sikymmenellä, puolustusmateriaalin jat-kuvan hintojen nousun, aseistuksen tek-nistymisen ja sotilaallisen voiman no-pean käytettävyyden. Tuosta kaikestaseuraa yksinkertaisesti se, että ilmanPuolustusvoimain kehystason oikea-ai-kaista tarkistusta kaikkia niille laissamäärättyjä tehtäviä ei pystytä hoitamaan.Kuluvan vuosikymmenen päättyessä lie-neekin edessämme sotilaallisen maan-puolustuksemme uusi mittava uudistus.Tässä kehityksessä vapaaehtoinen maan-puolustustyö on yhä tarpeellisempi osakokonaisuutta, ja vakinaisen henkilökun-nan ammattitaitoa reservin kouluttajanatulee edelleen varmistaa.
”Kaikessa muutoksessa Puolustusvoimilla on se etu, ettei meidän tarvitse ollahuolissamme äänimääristä nelivuotiskausittain vaan me katsomme tarpeeksikauas eteenpäin”, sanoi amiraali.

Ilmari Ojala

Vara-amiraali Juha Rannikko on Pääesi-kunnan päällikkö. Alkajaisiksi hän muis-tuttikin virastonsa läheisestä 95-vuotis-päivästä mutta siirtyi sitten käsittele-mään aihetta, jota oli saanut käsitellämyös monessa muussa yhteydessä, siispuolustusvoimauudistusta. Siihen liittyyläheisesti kysymys Puolustusvoimien ti-lasta vuoden 2015 jälkeen. Perusasioihinkuuluu suomalaisten kanta yleiseen ase-velvollisuuteen: on turvallista ajatella, et-tä lähes 80 prosenttia kansalaisistammeon sen kannalla, eikä merkittävää luvunalenemista ole näköpiirissä.
Vaadittujen kustannussäästöjen seurauk-siin kuuluu Puolustusvoimien siirtyminenrauhan ajan organisaatiossa kolmiportai-seen johtamisrakenteeseen, jonka osatovat Puolustusvoimain komentaja ja Pää-esikunta, puolustushaarojen esikunnatsekä joukot. Sodan ajan kolmijakoiseenorganisaatioon kuuluvat operatiiviset,alueelliset ja paikallisjoukot, joihin laske-taan myös maakuntajoukot. Tässäkin yh-teydessä kävi ilmi maanpuolustuksen en-tistä selkeämpi tavoite hyödyntää reservi-läisten osaaminen entistä tarkemmin.

Varaamiraali Juha Rannikko  Valok. Ilmari Ojala
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SÄÄTYTALO HELSINGIN
VALLOITUKSEN
JÄLKEISENÄ PÄIVÄNÄ 1918Vuonna 1918 sotatoimet alkoivat28. tammikuuta Pohjanmaalla,missä valkoiset riisuivat venäläisetvaruskunnat aseista. Helsinki jäi punais-ten tukikohdaksi aina huhtikuulle saakka.
Pääkaupungin valloittaminen ajoittuukahteen päivään. Ydinkeskustassa Kataja-nokalla ja Kruununhaassa sotatapahtumatetenivät näin: Perjantaina 12.4. ankkuroi-tui Kruunuvuorenselälle saksalainen lai-vasto-osasto. Illalla nykyisen Viking-ter-minaalin kohdalla nousi maihin 400miestä. Saman illan aikana koko Kataja-nokka oli saksalaisten hallussa. Lauantaina13.4. Kruunuvuorenselältä erkani laivas-tosta pienikokoisia aluksia, jotka ankku-roituivat Eteläsatamaan. Ne tulittivatKauppatoria ja Kruununhakaa. SilloinenBorgströmin tupakkatehdas (Meritullinka-tu 1, ent. Konstantininkatu 1) sai seinäänosumia. Punaiset luopuivat kaikista kes-kustan tukikohdista, joita olivat mm. Pää-vartio, Ritarihuone ja Säätytalo. Taisteluunosallistui myös Helsingin suojeluskunta.
Historiallisia piirroksia
Ensimmäisenä Säätytaloon kiirehtivien val-koisten joukossa pääsi myös taiteilija Jo-seph Alanen tekemään piirroslehtiöön ha-vaintoja siitä, mitä rakennuksen seinien si-säpuolella oli punaisten majailun aikana ta-pahtunut. Näkymä oli huojentava. Säätytalooli säilynyt kaikenlaiselta vandalismilta.
Piirroksista voi hyvin aistia nuoren taitei-lijan tuntemuksia, kun hän astui Helsinginkeväässä tähän upeaan julkiseen raken-nukseen. Joseph Alasen historiallisissapiirroksissa on myös rakennuksen nurkis-sa kevääseen 1918 säilynyttä uutuudentuoksua, sillä Säätytalon saleissa oli käys-kennelty siihen mennessä vasta 27 vuotta.

Kun nousee Suomen Pankkia vastapäätäolevan Säätytalon portaita, silmien eteenavautuu tänäkin päivänä sama häikäisevänäkymä kuin se oli 1918. Säätytalo ontyylipuhdas kokonaisuus uusrenessans-sia. Säätytalon arkkitehtuurissa on valta-va määrä katsottavaa. Sitä ovat keskus-portaikon lasikatto, sisääntulohallinmarmoroidut pylväät ja holvikaaret, por-taikon valurautakaiteet, värikkäät orna-menttikoristeet. Jokaista yksityiskohtaamyöten kaikkialla näkyy käsityötaidonmestarien kädenjälki.

Kalustoa oli tietysti siirretty sotatoimienaikana eri paikkoihin, mutta mitään eiollut rikottu. Niinpä on mukava katsoa,mitä Joseph Alanen tallensi ja missä näi-tä huonekaluja on nykyisin. Sali numero22 on nykyisin pieni seminaarisali. Se onpapiston salin vieressä. Piirroksesta nä-kee, että taiteilija on toden totta tulluthetki sen jälkeen, kun edelliset asukkaatovat lähteneet. Naulakkoon on jäänyttsaarin Venäjän armeijan lakkeja. Vä-riasteikko on tässä salissa uusrenessans-sin mukaisesti tumma. Vasemmalla nä-kyvä naulakko on nyt poissa, mutta sa-manlaisia on Säätytalossa edelleen aina-kin kaksi, joista silloin kun näitä esineitäjäljitin, toinen oli vahtimestarien huo-neessa. Samoin Joseph Alasen ikuistamiasohvia on muissa huoneissa. Kahviastias-ton (oik.) takana olevan avoimen ovenpuolikas avautuu papiston saliin.

Sali numero 22  Piirros Joseph Alanen
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hän oli saanut tehtävän suojeluskunta-laisten kannoilla piirustuslehtiö kaina-lossa seurata, miltä vallattu Helsinkinäytti.
Arthur Heickell piirsi Päivälehteen mm.Helsinki-aiheisia vinjettejä säätietoihin”Helsingin ilma”. Hänen maalauksensa”Toukokuun paraati 1918”, jossa C. G.Mannerheim ratsastaa joukkoineen kau-pungin halki, kuuluu ensimmäisiin osal-listuvan taiteen julisteisiin.

Asta Heickell
Kirjoitus on lyhennelmä alun perin Puruvesi

lehdessä 8.1.2009 julkaistusta artikkelistaPapiston sali (sali nro 23) on samoin kuinporvariston ja talonpoikaissäädyn salittalon toisessa kerroksessa, ja ne ovat säi-lyneet vuosikymmenten kulutuksessa hy-vin. Sama pätee maalauksiin, jotka esit-tävät eri säätyjen toimintaa. Papiston sa-lin parveke, joka kantaa sanomalehti-mies- ja yleisölehterin nimeä, on alkupe-räisessä asussaan. Pappissäädyn sali ontullut tv:n kautta tutuksi tiedotussalina,jossa esitellään mm. hallituksen talous-arvioesitys.
Joseph Alasen piirroksessa on pöytiä jaiso kaapisto. Ne ovat nykyisin muissahuoneissa. Sängyistä päätellen papistonsali on ollut miesten makuusali. Katto-kruunu on sama, jonka taiteilijakin näki.
Perhearkiston aarteita
Tässä kirjoituksessa olevat piirroksetovat edesmenneen työtoverini, Ylen Yk-kösen ohjelmista kuuntelijoille tutun toi-mittajan Kaarina Alasen perhearkistosta.Piirrokset olivat Kaarinan luvalla esillä,kun me yhdessä kerroimme sukummetaiteilijoista 1998. Itsenäinen Suomen ta-savalta täytti silloin 80 vuotta.
Joseph Alanen (1885-1920) ja ArthurHeickell (1873-1958) ikuistivat töissäännuoren itsenäisen Suomen historiaa. Jo-seph Alanen piirsi Aamulehteen. Ehkä

Arthur Heickellin maalaus "Toukokuun paraati
1918", jossa näkyvät ylipäällikkö C. G.
Mannerheim, kenraali Gösta Theslöf (vas.),
kenraali Hannes Ignatius, kapteeni Werner
Crantz, takana jääkärikapteeni Per Wilhelm
Zilliacus ja lipunkantaja vääpeli Matti Koski.
 Valok. Timo Tulosmaa

Sali numero 23 eli papiston sali  Piirros Joseph Alanen
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ULKOMAALAISET
VAPAAEHTOISET SUOMEN
VAPAUSTAISTELUISSA
VapaussotaKattavaa tietoa vapaussotaammeosallistuneista vapaaehtoisista ul-komaalaisista on vaikeaa löytää.Tiedossa on kuitenkin, että noin 500 va-paaehtoista venäläistä värväytyi Suomenpunakaartin riveihin. Yksittäisiä henkilöi-tä, kuten virolainen Hans Kalm ja itävalta-lainen yliluutnantti Karl von Zedtwitz (elikorpraali Karl Müller), taisteli valkoistenpuolella. Lukumääräisesti eniten hallituk-sen joukkojen puolelle vapaaehtoisenavärväytyneistä tuli Ruotsista.
Vaikka virallinen Ruotsi ei tukenut Suo-mea vapaussodassa, halusivat monetruotsalaiset käydä taisteluun veljeskan-san rinnalla. ”Suomen ystävät” –nimi-nen järjestö ryhtyi pestaamaan vapaaeh-toisia ja organisoimaan matkajärjestelyjä.

Järjestön puheenjohtajana toimi ylipääl-likkö Mannerheimin veli Johan Manner-heim, joka oli säännöllisessä yhteydessäveljensä kanssa ja joka esimerkiksi välittijärjestölle ylipäällikön toiveen saada 25upseeria, 200 aliupseeria, 50 tykki- ja 50konekiväärimiestä valkoisen armeijankäyttöön. Johan Mannerheim oli tär-keässä asemassa myös rahoitusjärjeste-lyissä.
On arvioitu, että ruotsalaisista vapaaeh-toisista nimenomaan yleisesikuntaupsee-rien rooli oli merkittävä. Vähäinen ei ol-lut Satakunnan ryhmän komentajanatoimineen eversti Ernst Linderinkäänpanos. Myös ilmavoimissa ja teknillisissäjoukoissa oli useita ruotsalaisia, jotka te-kivät monesti uraauurtavaa työtä. Ruot-sin Punainen risti ja ”Suomen ystävät”lähettivät Suomeen lisäksi neljä ambu-lanssia sekä yhden eläinlääkintäambu-lanssin.
Ruotsalaisten osallistuminen ei rajoittu-nut kuitenkaan yksittäisten vapaaehtois-ten värväytymiseen. ”Suomen ystävät”muodosti myös taisteluvahvuudeltaan500 miehen suuruisen joukko-osaston,jolla oli suuri moraalinen merkitys. Seedusti näkyvimmin naapuriapua. Tässäjoukossa taisteli myös filosofian tohtoriOlof Palme, jota luonnehdittiin lämpi-mäksi Suomen ystäväksi.
Kaiken kaikkiaan 1 169 ruotsalaista va-paaehtoista osallistui vapaussotaamme.”Älköön tekoanne kiitettäkö kovaäänisellä suosiolla ja prameilevilla puheilla,sillä sellainen unohtuu nopeasti, muttataistelukentällä tykkien ja konekiväärientulessa solmitut siteet eivät katkea milloinkaan”, lausui ylipäällikkö hyvästel-lessään sodan päätyttyä ruotsalaisia va-paaehtoisia. Tämä osoittautui todeksiesimerkiksi Ernst Linderin osallistuessavapaaehtoisena myös talvisotaamme.Johan Mannerheim  Valok. J. O. Hannulan

teoksesta Suomen vapaussodan historia s. 162
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Talvisota
Talvisodan sytyttyä useissa maissa virisinopeasti halu auttaa Suomea konkreetti-sesti. Värväysorganisaatiot pyrkivät sekävärväämään sotakelpoisia miehiä ettämahdollisuuksien mukaan myös varusta-maan Suomeen lähteviä joukkoja jamaksamaan matkustamisesta aiheutu-neita kuluja.
Ilmoittautuneiden määrät olivat huomatta-via, esimerkiksi Unkarissa yli 25 000,Isossa-Britanniassa 8 500 ja Italiassakin5 000. Suomeen värväytyneiden määrä jäikuitenkin huomattavasti vähäisemmäksimuun muassa kuljetusvaikeuksien, sodanlyhyyden ja osin myös poliittisten syidenvuoksi. Esimerkiksi Ruotsin, Norjan jaTanskan hallitusten tavoitteena oli, ettei-vät Neuvostoliitto tai Saksa saisi mitääntietoa värväystoiminnasta, jotta niidenpuolueettomuutta ei kyseenalaistettaisi.Yhdysvaltojen kansalaisten taas oli lainmukaan kiellettyä liittyä minkään sotaa-käyvän valtion armeijaan. Tästä huoli-matta sieltä saapui joukko lähinnä ameri-kansuomalaisia miehiä, jotka halusivatosallistua entisen kotimaansa puolusta-miseen. Kuljetusvaikeuksien takia esi-

merkiksi Australiasta, Etelä-Afrikasta,Egyptistä ja Argentiinasta saatuja vapaa-ehtoistarjouksia ei voitu ottaa vastaan.
Talvisodan päättyessä Suomen armeijanpalvelukseen oli ilmoittautunut virallisentilaston mukaan noin 11 660 ulkomaa-laista. Noin 8 000 ruotsalaisen lisäksimaahamme ehti tulla noin 1 000 tanska-laista, 725 norjalaista, 341 unkarilaista,350 amerikansuomalaista ja 228 Ison-Britannian kansalaista. Osa maahan tul-leista vapaaehtoisista joutui koulutuk-seen, koska kaikilla ei ollut kokemustatalvisodankäynnistä. Niinpä varsinaisiinsotatoimiin osallistui ruotsalaisten janorjalaisten lisäksi pieni joukko ameri-kansuomalaisia samoin kuin tanskalaisiahävittäjälentäjiä, jotka menestyivät tal-visodan ilmataisteluissa. Ulkomaalaistenvapaaehtoisten psykologinen merkitysoli talvisodassa hyvin tärkeä sen lisäksi,että huomattavan suuri ruotsalainenjoukko osallistui itse taisteluihin.
Jatkosota
Jatkosodassa Suomen asevoimissa tais-teli yhteensä noin 7 000 ulkomaalaistavapaaehtoista. Heistä oli 3 273 virolaisia,1 694 ruotsalaisia, 777 inkeriläisiä ja 204tanskalaisia. Muista maista oli 74 miestä.Neuvostoliiton suomensukuisista kan-soista oli sotavankileireiltä ilmoittautu-nut vapaaehtoiseksi lisäksi noin 1 000miestä. Saksan värvääminä saapui Suo-meen myös 1 000 norjalaista vapaaeh-toista.
Pääosa virolaisista eli ”Suomen pojista”oli sijoitettu Jalkaväkirykmentti 200:aan,ja he taistelivat urhoollisesti mm. Karja-lan kannaksella Tienhaaran taisteluissakesällä 1944. Erityisesti kunnostautuivääpeli Eugen Saarjärve, joka tuhosi yh-dessä taistelussa viisi vihollisen maihin-nousuvenettä panssarikauhulla ja lisäksiyhden kasapanoksella.

Ernst Linder  Valok. J. O. Hannulan teoksesta Suomen
vapaussodan historia s. 131
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Vapaaehtoisten merkitys
Hädän hetkellä Suomi on siis joutunutturvautumaan kaikkeen mahdolliseenapuun itsenäisyyden turvaamisessa. Va-paaehtoisten panosta ei tule aliarvioida.Ihmetystämme herättääkin, että tänäpäivänä eivät edes kaikki suomalaiset va-paaehtoiset kelpaa täydentämään Suo-men armeijan määrävahvuutta .

Nina Schleifer & Jyrki Uutela

TALVISODAN RUOTSALAIS
VETERAANEILLA JUHLA
HELSINGISSÄ 18.19.5.1991

Uudessa Suomessa kirjoitettiin19.5.1991, että ruotsalaisveteraa-nit aloittivat 18.5.1991 FörbundetSvenska Finlandsfrivilliga –järjestönsäkaksipäiväiset 50-vuotisjuhlallisuudetHelsingissä. Päiville osallistui noin 100ruotsalaista.
Yksi ruotsalaisvapaaehtoisista oli Linkö-pingistä kotoisin oleva Olle Halberg, jokaosallistui Suomessa sekä talvi- että jatko-sotaan. Talvisodassa hän oli Sallan rinta-malla ja jatkosodassa Helsingissä vapaa-ehtoisena. Sodan loppuvaiheessa häntaisteli Syvärillä huhtikuuhun 1944 asti.”Olen suunnattoman ylpeä siitä, ettäolen taistellut yhdessä suomalaistenkanssa”, Halberg sanoo.
Pääjuhlaa vietettiin perjantai-iltana Ka-dettikoulussa Santahaminassa, jossa suo-malaisten tervehdyksen esitti Puolustus-voimain komentaja amiraali Jan Klen-berg. Hän tähdensi perjantaina antamas-saan päiväkäskyssä, että paras osoituspohjoismaisesta yhteenkuuluvuudesta jayhteisvastuusta ovat ruotsalaisten teot.Klenbergin mukaan Suomen puolustus-voimat haluaa osoittaa kunnioituksensa

kaikille Suomessa taistelleille vapaaeh-toisille. Erityisen kiitollisina muistetaanniitä sankarivainajia, jotka kaatuivatmaamme vapauden puolesta. Klenberginmielestä oli täysin poikkeuksellista, ettämuista maista ilmoittautui vapaaehtoisiasotilaita Suomen vapauden säilyttämi-seksi.

Perjantain juhlallisuuksiin kuuluivatkäynti Temppeliaukion kirkossa sekäseppeleenlaskut Hietaniemessä ja Mal-milla. Yleisölle näyttävin tapahtuma olilauantaina iltapäivällä Helsingin Senaa-tintorilla järjestetty ohimarssi, jonka ottivastaan Etelä-Suomen sotilasläänin ko-mentaja kenraaliluutnantti Erkki Ran-nikko.
Raimo Berkan

Tiivistelmä Uuden Suomen artikkelista

Kuvassa oikealta Lennart Gunnerfeldt
Ruotsista, suomalaisveteraanit Jarl Jarkka ja
Jaakko Sjöstrand sekä C.G. Mannerheim.
 Valok. Raimo Berkanin kokoelma

Ruotsalaisista vapaaehtoisista muodos-tettu Svenska Frivilligbataljon (SFB) toi-mi Hangon rintamalla 1941. Vaikka SFBkotiutettiin Hangon valtauksen jälkeen,Suomeen jääneistä vapaaehtoisista koot-tiin kolme komppaniaa, jotka osallistuivatTalin-Ihantalan taisteluun samoin kuinmonet inkeriläiset. Myös Suomen ilma-voimissa palveli jatkosodan aikana kaksiruotsalaista vapaaehtoista: Gustaf-Mau-ritz Armfeldt ja Sten Åke Haraldsson.
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Varainhoitaja tiedottaa
Pyydämme jäseniä maksamaan
yhdistyksen jäsenmaksun 22 euroa
vuodelle 2013 yhdistyksen pankkitilille
FI45 1299 3000 0798 81. Viitenumero
on 2040.
Lehden osoitetarraan on merkitty
vuosiluku siltä vuodelta, jonka osalta
jäsenmaksu on viimeksi suoritettu.
Jäsenmaksuista vapaille ei ole merkitty
vuosilukua lainkaan.
Kirjat ja muut myyntiartikkelit toivotaan
maksettavan yhdistyksen tilille viite-
numerolla 1122.
Varainhoitaja vastaa kaikkiin
talousasioita koskeviin tiedusteluihin.

Vapaussodan Helsingin seudun
perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Markus UomalaOmenamäenkatu 5 C 37, 00990 Helsinkipuh. 0400 709 323s-posti: markus.uomala@netti.fi
Varapuheenjohtaja Liisa VirankoTilaisuuksien käytännön järjestelyt jailmoittautumiset tilaisuuksiin

s-posti: liisa.viranko@salnet.fi
Varainhoitaja Anton Eskola

s-posti: anton.eskola@helsinki.fi
Sihteeri Juhani Pulkkinen

s-posti: juhani.pulkkinen@saunalahti.fi
Jäsen Pekka LampénJäsenlehden postitus

s-posti: mlampen@welho.com
Jäsen Sirkka ValkjärviMateriaalimyynti

s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com
Jäsen Paul VossJäsenrekisteri ja jäsenposti

s-posti: ap.voss@welho.com
*Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa(puheoikeus)

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



Vapaussodan päättymisen 95vuotispäivänä
klo 11.30 kunnianosoitus Hietaniemessä
klo 12.00 kunnianosoitus Vanhankirkon puistossa
klo 12.30 lounasluento: maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jaakko
Heinämäki kertoo Hans Kalmin pataljoonasta ja elämästä
Vapaussodan Perinneliiton vuosikokous ja kesäpäivät
Kesäpäiviä vietetään lakkautettavalla Ilmavoimien Teknillisellä Koululla
Jämsän Hallissa. Majoittuminen on Mäntän klubilla 1 hh omalla
kylpyhuoneella 92 € / ilman omaa kylpyhuonetta 66 €. Myös kasarmilla voi
majoittua. Käytettävissä on kahden ja neljän hengen tupia. Kasarmi-
majoituksen hinta on 40 € sisältäen veljesillallisen ja aamupalan.
Lauantaina on saatavana myös lounas à 10 €. Ilmoittautuminen
mahdollisimman pian, viimeistään 29.4. mennessä Liisa Virangolle.
Kevätretki Nuuksioon yksityiseen sotamuseoon
Lähdemme kimppakyydeillä Ostrobotnian edestä klo 11. Ilmoittautuminen
Liisa Virangolle 15.5. mennessä. Retkellä on tarkoitus myös juoda kahvit
jossakin myöhemmin tarkentuvassa paikassa.
Ruth Munckin muistotilaisuus Hausjärvellä
Lähdemme Helsingistä noin klo 10.45 kimppakyydeillä Hausjärvelle
Veljesapu-Perinneyhdistys ry:n järjestämään Schwester Ruth Munckin
muistotilaisuuteen. Kunnianosoitukset Hausjärven vanhalla hautausmaalla
alkavat klo 12. Tämän jälkeen ruokailemme jossakin lähiseudun
ravintolassa (täsmentyy lähempänä tapahtumaa). Ilmoittautuminen Liisa
Virangolle viimeistään 20.7. Tumma puku ja kunniamerkit.
Lounasluento klo 12.30
Lounasluento klo 12.30
Perinteinen käynti Porvoon Saksanniemessä
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset
Lounasluento klo 12.30

To 16.5.

LaSu
18.19.5.

La 25.5.

Su 4.8.

Ti 10.9.
Ti 8.10.
Su 17.11.
Pe 6.12.
Ti 10.12.

TULEVAA OHJELMAA

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




