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Palveluspaikalta
KOHTI VAALEJAViikko sitten havahduimme kum-malliseen uutiseen: Puolustusvoi-mat oli ohjeistanut työntekijöi-tään välttämään sotilaspuvun käyttöäjulkisilla paikoilla henkilökuntaan koh-distuneiden uhkausviestien takia. Tästätuli välittömästi mieleen erään Yhdysval-tain merijalkaväen palkituimman mie-hen, kenraaliluutnantti Chesty Pullerin,toteamus Korean sodan aikana: ”We'vebeen looking for the enemy for some time now. We've finally found him. We'resurrounded. That simplifies things.” Va-paasti suomennettuna: ”Olemme etsineetvihollista jo pidemmän aikaa ja olemmelopulta löytäneet sen. Meidät on piiritetty. Tämä yksinkertaistaa asioita.”
Eikö Suomen Puolustusvoimien tehtävä-nä olekaan löytää mahdolliset terroristitja muut kansakuntamme viholliset? Mie-lestämme yleistä turvallisuutta nimen-omaan lisäisi sekä armeijan että poliisi-laitoksen suurempi näkyvyys katukuvas-sa. Jos on huoli yksittäisten puolustus-voimien työntekijöiden turvallisuudesta,eikö silloin kannattaisi lisätä myös reser-viläisten osallistumista turvallisuuden yl-läpitoon esimerkiksi kodinturvajoukko-jen muodossa?
Tunnustamalla väriä ja lisäämällä sotilai-den näkyvyyttä siviilielämässä osoittai-simme järkkymätöntä tahtoa puolustau-tua kaikenlaisia uhkia vastaan – kum-puavat ne sitten maahamme soluttautu-neiden terroristien tai itärajallamme pul-listelevan suurvallan taholta. Valitsimmelehtemme kansikuvan osoittamaan sitätahtotilaa, joka Suomessa vallitsi vapaus-sodan jälkeen. Kuvassa Porin suojelus-

kunta on kokoontunut paraatiin juhlista-maan uutta lippuaan. Kaikilla suojelus-kuntalaisilla on sotilaspuvun lisäksi myösoma ase, eikä silloin kenenkään tarvinnutvälttää sotilaspuvun käyttöä julkisillapaikoilla.
Vaalikevät on kiivaimmillaan. Politikointion halvaannuttanut päätöksenteon.Eduskuntavaali alkaa muistuttaa karne-vaalia: edes kansantaloutemme sopeu-tustarpeesta ei olla yksimielisiä. Heitel-lään lukuja hihasta - 4 ja 6 miljardia al-kavat tuntua yhteismitallisilta, vaikka to-dellisuudessa niiden ero on huikea. Toi-vottavasti edes tarvittavista puolustus-ratkaisuista päästään yksimielisyyteen.Historiasta pitäisi ottaa oppia: emme olekoskaan pärjänneet yksin – emmekä il-man suojeluskuntajärjestöä.
Poliitikot ajattelevat seuraavaa vaali-kautta, todelliset valtiomiehet seuraaviasukupolvia. Vanha totuus pitää paikkan-sa yhtä hyvin tänä keväänä kuin ennenvapaussotaamme. Tuolloinhan osa polii-tikoista nieli karvoineen päivineen bols-hevikkiagitaattoreiden puheet ja nousikapinaan parlamentarismia ja vallitsevaayhteiskuntajärjestystä vastaan valitse-malla väärät liittolaiset.
Toivomme viisaita valintoja vaalikopeis-sa. Suomi tarvitsee todellisia valtiomie-hiä, jotka osaavat valita liittolaisen oikeinja tehdä tarvittavat ratkaisut tulevia su-kupolvia silmällä pitäen.

Jyrki Uutela ja Nina Schleifer
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TAMMI
SUNNUNTAIN
JUHLALLISUUDETKokoonnuimme keskiviikkona28.1.2015 klo 12 Vanhankirkonpuistoon vapaussodan muistomer-kille kunnianosoituksiin. Lippuvartiossaolivat Ismo Tulikorpi ja Timo Virtanen. Yh-distyksemme seppeleen laskivat Jyrki Uu-tela ja Liisa Viranko.

Illalla kokoonnuimme Ostrobotnian Chy-denius-kabinettiin juhlimaan Tammi-sunnuntaita perinteisin menoin. Tilaisuusalkoi juhlavasti, kun liput saapuivat TerttuAhon ja Juhani Virtasen kantamina.
MuistosanatKaaderilaulajien kvartetin laulaman Sillanpään marssilaulun jälkeen lausuikunniajäsenemme Paul Voss muistosanatkahdeksasta poisnukkuneesta yhdistyk-semme jäsenestä: ”Kun tuuli käy hänenylitseen ei häntä enää ole – nämä pyhänraamatun ikimuistoiset sanat siirtävätajatuksemme niihin jäseniimme, jotkavuorollaan ovat saaneet iäisyyskutsuntästä maailmasta. Tänään täällä Tammisunnuntain juhlassa tulevat mieleen

ne keskuudessamme vaikuttaneet jäsenemme, jotka vielä hiljattain olivat aktiivisesti mukana vaalimassa vapaussodankallisarvoista perintöä. Poisnukkuneidenelämännäkemys sisälsi kunnioituksen jaarvostuksen niitä kansalaisia kohtaan,jotka olivat hankkimassa maallemme itsenäisyyttä ja vapautta. Vapaussotamme alkujuuret löytyvät osin tästä talosta,jonka puitteissa 100 vuotta sitten syntyikunniakas jääkäriliike. Tammisunnuntaina 1918 alkoi kenraali Mannerheiminja vapaussoturien toimesta venäläistenaseistariisuminen Pohjanmaalla, mikäjohti lopulta pääkaupungin voitonparaatiin toukokuun 16. päivänä 1918. Säilyköön nämä kansakuntamme suuret tapahtumat kansamme kunniakkaassahistoriassa kertoen jälkipolvillekin vapaustaistelumme kulun ja merkityksen.Tähän me pyrimme edesmenneiden laillasamalla luottaen rakkaan isänmaammetulevaisuuteen.” Tunnelmaan sopienlauloi kvartetti Aarne Sihvon säveltämänJääkärin laulun.

TervehdyspuheYhdistyksen uusi puheenjohtaja JyrkiUutela totesi tervehdyspuheessaan, ettätammisunnuntai on paljon merkitykselli-sempi ajankohta kuin sen Suomessa saa-man huomion määrästä voisi päätellä.

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön
seppeleen laskivat säätiön asiamies Kalevi
Klefström ja perinnetyön sihteeri Vesa Määttä.
 Valok. Nina Schleifer

Juhlamenojen ohjaaja Liisa Viranko sytytti
kynttilän Paul Vossin lausumien muistosanojen
jälkeen.  Valok. Nina Schleifer
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Monien tuhansien suomalaisten aktivis-tien panoksen ansiosta meillä oli Tammi-sunnuntain lähestyessä valmius aloittaavastarinta. Yksi asia kuitenkin puuttui:johtaja. On ymmärrettävää, että itsenäi-syysliikkeelle ei ollut muodostunut johta-jaa, sillä oli jouduttu toimimaan salassa.Jos Mannerheim ei olisi tullut paikalle,tuskin toiminta olisi alkanut niin järjes-telmällisesti. Mannerheimhan oli käynytvuoden 1918 tammikuun alussa Pietaris-sa, missä hän totesi, että tilanne on toi-voton. Tammikuun 12.-14. päivänä hänosallistui kolmeen salaisen sotilaskomi-tean kokoukseen, ja ilmoitti eroavansatodettuaan, että komitea vain puhuu eikätee mitään. Sotilaskomitea pyysi häntäjohtajakseen 15.1. ja samana päivänäMannerheim sai Svinhufvudilta valtuu-tuksen palauttaa järjestys maahan. En-nättipä hän samaisena päivänä hankkia15 miljoonaa markkaakin vapaussodanaloittamiseen. Illalla 17. tammikuuta läh-ti juna kohti Vaasaa, ja 18. päivänä soti-laskomitea oli muodostunut esikunnaksi,jota Mannerheim menestyksekkäästijohti. Tuskin kukaan uskoisi tarinaa to-deksi, jos tästä ajanjaksosta tekisi eloku-van. Tapahtumat etenivät vauhdilla jasattumallakin oli oma osuutensa. Uutelahuomautti puheensa lopuksi, että näinupeita tarinoita meillä on omasta takaa,mutta valitettavan vähän niitä kerrotaan.

Puheen jälkeen kohotimme kuohuviini-maljan itsenäiselle isänmaalle. Uutela to-tesi myös, että ohjelmassa seuraavanaolisi ollut Sinisen ristin luovutus yhdis-tyksemme pitkäaikaiselle ja ansioituneel-le jäsenelle Pekka Lariolle, joka valitetta-vasti oli estynyt saapumasta paikalle.Hän sai kuitenkin poissaolevanakin run-saat aplodit kiitokseksi vapaussota-aat-teen eteen tekemästään työstä. Muuta-man päivän päästä valitettava suru-uuti-nen kantautui tietoomme: Pekka Lario olikuollut 24.1.2015. Hän oli kuitenkin en-nättänyt saada tiedon hänelle myönne-tystä huomionosoituksesta ja ollut erityi-sen tyytyväinen siitä, että hänen ansionsaSantahaminan Jääkäritalon perustami-sessa oli pantu merkille.
Musiikillisia herkkupalojaSitten olikin vuorossa sekä ruumiin ettäsielun ravintoa. Illalliseksi nautimmepaistibuffetin herkkuja, ja sielullisestahyvästä olosta vastasi Kaaderilaulajienkvartetti, joka esitti Leevi Madetojan sä-vellyksen Kaunehin maa, Georg Malm-stenin Merimiehen kotiikävän sekä pe-rinteisen serenadin Kristallen den fina.Kvartettia johti ja kakkostenoria lauloievl Matti Ahtiainen, ykköstenoria lauloiev Heikki Hult, ykkösbassoa kom PekkaTuomisalo, ja kakkosbassoa evl RainerHannikainen. Saatoimme todeta, ettämainiossa kvartetissa olivat edustettuinakaikki puolustushaarat.

Salin täydeltä juhlavieraita nauttimassa illan
ohjelmasta.  Valok. Nina Schleifer

Kaaderilaulajien kvartetti: Matti Ahtiainen,
Heikki Hult, Pekka Tuomisalo ja Rainer
Hannikainen.  Valok. Nina Schleifer
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Harvoin on missään tilaisuudessa yhteis-laulu kaikunut niin komeasti kuin Tam-misunnuntain juhlassamme Kaaderilau-lajien kvartetin toimiessa esilaulajina.Lauloimme vuonna 1919 julkaistustaHeikki Klemetin laulukirjasta lainatunVapaussoturin laulun sekä Jean Sibe-liuksen 150-juhlavuoden kunniaksi Uusmaalaisten laulun ennen yhdistyksen jo-kaisessa tapaamisessa laulettua lauluaKuullos pyhä vala.
Kvartetti huomioi yhdistyksen hallituk-sen tehtävät jättävää Anja Vossia laula-malla hänelle serenadin Warum bist duso fern. Vielä ennen kotimatkaa saimmenauttia kvartetin tunnelmapalasta: ”Kunilta tummentuu, ja syttyy tähdet taivaan…” hyvästeli Kaaderilaulajien kvartettimeidän iltamme päätteeksi GeorgMalmstenin säveltämän Ilta Skanssissa-laulun myötä.

JuhlapuheJuhlapuheen piti kauppatieteiden mais-teri Jari Oksman aiheenaan HelsinkiVuonna 1918. Lyhennelmä puheesta onoheistettu tämän artikkelin päätteeksi.
Nina Schleifer

Helsinki 1918
Tammisunnuntaina 1918 Valtioneuvoston lin-nassa oli Helsingissä uusi hallitus, joka kutsui it-seään kansanvaltuuskunnaksi, ja sen eduskuntaavastaava elin kutsui itseään työväenpääneuvos-toksi. Tätä pääneuvostoa ei ollut luonnollisesti-kaan asetettu toimeensa yleisen ja yhtäläisen ää-nioikeuden omaavissa vaaleissa, vaan se jatkoitäydennettynä eduskunnan vasemmiston edus-tajien toimesta, jotka olivat ilmaisseet tahtonsajatkaa tässä epäparlamentaarisessa elimessä.Samoihin aikoihin suoritettiin entisen eduskun-nan porvarillisten edustajien ja ministereidenetsintöjä ja pidätyksiä. Monet, jotka olivat to-denneet tilanteen vaaralliseksi itselleen olivat jo

Juhlapuhuja KTM Jari Oksman pukeutuneena
Helsingin valkokaartin I Pataljoonan sotilaaksi
päässään belgialaismallinen kypärä. G.W.
Sohlberg Oy oli valmistanut näitä kypäriä
Venäjän armeijan tilauksesta, mutta ne olivat
jääneet lunastamatta Venäjän vallan
kumouksen takia. Pataljoonan toinen nimi 
Sinivalkoinen pataljoona  tulee käsinauhan
väreistä.  Valok. Jukka I. Mattila

Lähtöhetkellä AnnaLiisa InhamaaHäkkinen
sai kavaljeereikseen Ilmari Ojalan ja Anton
Eskolan  ilmeistä päätellen ilta oli onnistunut.
 Valok. Nina Schleifer
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poistuneet kaupungista, osa piileskeli maan allaja jotkut, joiden itsetunto oli sitä mieltä, ettei ol-lut mitään pelättävää olivat avoimesti tavoitetta-vissa asunnoissaan. Tällaisen etsinnän yhtey-dessä edustaja Antti Mikkola pidätettiin koto-aan, vietiin kiinniotettuna Pengerkadun poliisia-semalle ja vangittiin kansanvaltuuskunnan pää-töksellä. Seuraavan päivän aamuna punakaarti-laisjoukko haki hänet Pengerkadulta, marssittiEläintarhanlahden rantaan ja surmasi hänet.
Pääkaupungin ihmiset eivät jääneet toimetto-miksi näissä olosuhteissa, joissa laittomat va-paudenriistot ja murhat kukoistivat. Helsingissäperustettiin Yhteishyvän valiokunta, jonka joh-dossa oli monia sen ajan tunnettuja helsinkiläisiävaikuttajia. Tämän valiokunnan nimissä haettiinliikepankeistamme kahden miljoonan markanlaina, jolla oli tarkoitus ostaa aseita kaupungissaoleskelevilta venäläisiltä sotajoukoilta. Samallapäätettiin myös Helsingin Valkokaartin perusta-misesta ja aseiden hankkimisesta. Kevättalvensuosituimpia harrastuksia helsinkiläisten kes-kuudessa olikin sitten venäläisiltä ostettujenaseiden salakuljettaminen välivarastoihin ja nii-den lopullisille sijoituspaikoille. Tässä tehtävässäkunnostautuivat pääasiassa naiset, joiden senaikainen talvimuoti soveltui hyvin kivääreiden japatruunoiden kuljettamiseen. Sen aikaiset häve-liäisyyssäännökset estivät myös tarkastamastanaisia fyysisesti, joten pitkien talvitakkien ja kä-sipuuhkien alla pistoolit, panokset, käsikranaatit,kiväärit ja niiden osat liikkuivat kaupungin ka-duilla punakaartilaispatrullien silmien edessävarsin estottomasti. Hurjimpia tarinoita kerro-taan eräästä helsinkiläisrouvasta, joka oli naa-mioinut Maxim-konekiväärin kiinni korkeaanhuonepalmuun, jota hän ajurin avustuksella lähtisiirtämään asunnostaan sille tarkoitetulle varas-tointipaikalle. Myös nuoret naiset kunnostautui-vat aseiden salakuljetuksessa. Kuuluisimmaksinousi mm. tekniikan ylioppilas Verna Eriksson,joka talvitakkinsa alla salakuljetti useita kym-meniä kiloja konekiväärin panosvöitä ja pistoo-leita.
Valkokaartit oli päätetty organisoida sotilaalli-sesti siten, että perustettiin neljä pataljoonaa: si-ninen, joka koostui pääasiassa suomenkielisistäkaupunkilaisista, keltainen eli ruotsinkielinen javihreä sekä neljäs ns. etappipataljoona. Näistäpataljoonista oli kevään taisteluiden aikaanmerkittävimpiä kolme ensin mainittua, sillä nesaatiin määrävahvuisiksi ja ne osallistuivat val-tauspäivänä aktiivisesti Helsingistä käytyihintaisteluihin. Helsinkiin perustetun valkokaartinvahvuus oli valtauspäivänä noin 2 000 miestä elilähes sama vahvuus, joka Helsingin punakaartil-la oli käytössään.

Punaisen vallan aikana valkokaarti ei luonnolli-sestikaan voinut pitää avoimia harjoituksia vaanharjoittelu tapahtui pääasiassa yksityisasunnois-sa ryhmän vahvuisena. Tärkeimpinä koulutuk-sellisina asioina olivat lähinnä aseotteet, tähtää-minen makuulta, polvelta ja pystystä, sekämarssiminen tahdissa. Tämä marssiharjoitus pititietenkin peittelyn vuoksi suorittaa "sukkasil-laan" etteivät mahdollisesti muut talossa asuvatsaaneet vihiä ryhmän sijoituspaikaksi määrätystäasunnosta. Valkokaartin esikunta määräsi kulle-kin joukkueelle oman tehtävän valtauksen alka-mista silmällä pitäen, ja ryhmät ja niiden aseis-tus pyrittiin sijoittamaan niiden suunnitelluilletoiminta-alueille.
Helsingin Valkokaartin johdossa toimi läänin-sihteeri, everstiluutnantti Carl VossSchrader,jolla oli esikuntakokemusta tsaarin armeijasta.Sinisen pataljoonan komentajana toimi Suoma-laisen Yhteiskoulun voimistelun opettaja KlausU. Suomela, keltaisen luutnantti Martti Leinonen, vihreän Arndt Malmström sekä etappipa-taljoonan johtajana taiteilija Alpo Sailo. Voidaansanoa, että valkokaartin johto oli asiansa hyvintaitavia organisoinnin ja luovan toiminnan mie-hiä.
Kaupungin pääasiallisina tiedonlähteinä olivatkansanvaltuuskunnan julkaisemat tiedotteet japunaisten pää-äänenkannattaja Työmieslehti,joka vahvaa propagandaa harjoittaen tiedottivallankumoustaisteluiden etenemisestä. Edusta-ja Mikkolan murha sai paljon julkisuutta mm.ulkomailla. Kansanvaltuuskunnan kieltäydyttyätutkimasta sitä taikka asettamasta yleisesti tie-dossa olevia murhaajia edesvastuuseen, alkoipunaisten omakin lehdistö Työmiehen johdollaarvostella tilannetta. Valkoisella puolella ei kui-tenkaan tahdottu pelkästään olla näiden tietojenvarassa, vaan kaupunkiin perustettiin useita sa-laisia lennätinasemia, joista pystyttiin olemaanyhteydessä ulkomaailmaan. Lisäksi venäläistenkontrolloimaa Suomen Rautateiden lennätintäpystyttiin öisin käyttämään hyväksi viestien vä-littämiseksi valkoisille joukoille. Punaiset yritti-vät ottaa lennättimen haltuunsa, mutta Venäjänhallitus tämän viime kädessä esti, sillä rautatei-den lennätinyhteydet olivat venäläisille elintär-keitä sotatoimien ja joukkojen siirtojen vuoksi.Tämä yhteys toimi 11.3.1918 saakka, jolloin Po-rissa olevat punaiset havaitsivat kutsuttaessaVaasan aseman vastaavan ja katkaisivat linjan.Kulosaaressa toimi jääkäri Leo Ekbergin hoita-ma salainen lennätinasema, joka oli yhteydessäTallinnaan ja jonka välityksellä kaupungin val-koinen väestö sai tietoa sotatilanteen kehittymi-sestä maailmansodan rintamilla.
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Näistä lähteistä saatu tieto välitettiin painamallasalaa Vapaa Sana  Fria Ord -nimistä lehtistä,jossa uutisia pyrittiin välittämään kaupunginvalkoiselle väestölle. Tämän täytyi luonnollises-tikin tapahtua varsin salaisesti, ja lehti levisi kä-destä käteen periaatteella. Sen luettuaan henkilöantoi sen käteen seuraavalle tuntemalleen hen-kilölle, ja kiinni jäänyt ei koskaan tiennyt keneltäoli sen saanut. Punaiset eivät onnistuneet kokokapinan aikana paljastamaan Vapaan Sananpainopisteitä, eikä massalevittäjiä, joten tämätiedotusmuoto onnistui hyvin ja piti yllä kau-punkilaisten taistelumoraalia. Valitettavasti leh-den kappaleita ei ole jäänyt arkistoihin tutkijoi-den käytettäväksi, mutta aikalaiskertomustenmukaan ne olivat myöhemmänkin tiedon valossavarsin objektiivisia ja realistisia. Punaisen puo-len lennokas propaganda sen sijaan alkoi varsin-kin loppuvaiheessa jo horjuttaa omienkin uskoaasian oikeutukseen.
Eräs merkittävin sotilaallinen operaatio, jokaHelsingissä suoritettiin punaisen vallan aikana,oli insinööri Allan Staffansin ja hänen työryh-mänsä suorittama Helsingin maalinnoituksentykkiasemien lukkojen purku. Itärintaman sota-tapahtumat etenivät siten, että 3.3.1918 Saksapakotti Leninin hallituksen Brest-Litovskin rau-hansopimukseen. Näihin rauhanehtoihin vedo-ten sekä lukuisia asiakirjoja väärentäen Staffansryhmänsä kanssa esiintyi valvontayksikkönä, jo-ka oli komennettu "huoltamaan" venäläistenhallussa olevia tykistöasemia. Näitä asemia oli-vat sekä merilinnoituksemme, jotka pitkäänmuodostivat meripuolustusaseemme Helsinginulkosaarilla sekä mm. Leppävaarassa olleet jä-reät maalinnoituksen tykistöasemat. Tämä viisiviikkoa kestänyt toimenpide kokonaisuutena olimelkoinen voimannäyte Kone Osakeyhtiön insi-nööriltä ja hänen työryhmältään. Tämän ansios-ta koko Helsingin linnoitusjärjestelmän tykistötehtiin toimintakelvottomaksi.
Elämästä kaupungissa mainittakoon, että kan-sanvaltuuskunnalla oli todellisia ongelmia mm.kunnallishallinnon järjestämisessä. Vaikka maa-han perustettiin välittömästi Tammisunnuntainjälkeen punainen oikeuslaitos - vallankumousoi-keudet - ei hallintoa saatu uskottavasti järjesty-mään. Lisäksi sotatilanteesta johtuen kaupunkiaalkoi vaivata suuri elintarvikepula, joka olikinkapinan aikana ainoita kunnallishallinnon osa-alueita, joilla punainen ja valkoinen osapuoli te-kivät yhteistyötä. Nälkä oli yhteinen asia! Elin-tarvikeapua kaupunkiin saatiin Venäjältä hanki-tun viljajunan muodossa vasta muutamia päiviäennen valtausta, ja sillä oli vain vähän merkitystäpaikallisesti.

Helsinkiläisiä osallistui taisteluihin vapausso-dassa mm. alkuvaiheessa Itä-Uudenmaan val-koisten yrittäessä hyökätä Sipoosta Keravallerautatietä pitkin tavoitteenaan katkaista rauta-tieyhteydet pohjoiseen ja eristää Helsinki. Tämähyökkäys kuitenkin epäonnistui, ja joukko joutuivetäytymään Porvooseen ja sitä kautta Pellinginulkosaarille, jossa se piti pintansa maaliskuuhunsaakka. Saksalaisen tiedustelukoneen laskeudut-tua Pellingin edustalle, joukko sai tiedon siitä,että saksalaiset joukot olivat ottaneet Tallinnanhaltuunsa, ja joukko siirtyi viimeisiä kevätjäitäpitkin Suursaaren kautta Tallinnaan, josta se pa-lasi saksalaisen retkikunnan mukana Hankoon.
Länsi-Uudellamaalla toimi myös alkuvaiheessavalkokaarti, johon Helsingistä onnistui pakene-maan monia nuoria miehiä, jotka taistelivat tä-män joukon mukana ensivaiheessa Siuntion kar-tanossa eli Svidjassa ja myöhemmin Sigurdsissa.Sigurdsin taisteluista tämä joukko pakeni Upin-niemen kivilouhimolle, josta se vielä yritti epä-onnistunutta hyökkäystä Mäkiluodon linnakkee-seen, kunnes antautui Ruotsin sotilasasiamiehenvälittämissä neuvotteluissa ja vietti loppuajansotavankeudessa Liisankadulla sijaitsevassa Re-aalilyseossa (nyk. Sibelius-lukio). Aikalaiskerto-muksesta olen kuullut, miten monet naiset osal-listuivat Reaalilyseossa muonitustehtäviin, koskapunaisen esivallan resurssit eivät riittäneetRuotsin suojeluksessa olevien vankien hyvin-voinnista vastaamiseen. Tämä muonitustehtäväoli yksi konkreettinen esimerkki siitä yhteistyös-tä, jota osapuolet tapahtumien aikana suostuivatyhdessä tekemään, sillä sekä vangit että heidänvartijansa olivat yhtä nälkäisiä.
Helsingissä alkoi olla valmista lopullista vapau-tusta varten: valkokaarti oli aseistettu ja sijoitet-tu suunniteltuihin tehtäviinsä. Odotettiin vainlopullista signaalia siitä, miten ja milloin olisioikea aika asettua vastarintaan ja kaataa laitonpunainen valta. Ensimmäinen positiivinen sig-naali oli tieto saksalaisten suorittamasta mai-hinnoususta Hankoon. Punainen lehdistö pyrkitämän asian todenperäisyyden voimakkaastikieltämään ja selitti kyseessä olevan vain saksa-laisiin univormuihin puettujen valkokaartilais-joukkojen purjehduksesta Hangon edustalla.Työmieslehden uskottavuus alkoi kuitenkin hor-jua helsinkiläisten keskuudessa kun mm. lehdensamaisessa numerossa venäläiset olivat julkais-seet vastalauseensa saksalaisten joukkojen mai-hinnousun vuoksi vedoten sen olevan ristiriidas-sa Brest-Litovskin rauhanehtojen kanssa. Työ-mies alkoi kiireessään puhua itseään pussiin jaantoi myös palstatilaa omille kriittisille kirjoi-tuksille vallankumouksen jatkamisen mielek-
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kyydestä. Kaupungin valtaapitävän puolen rivitalkoivat siis viimeisen taiston lähestyessä rakoil-la. Valkoinen puoli sen sijaan odotti oikeaa het-keä aloittaa taistelut, sinänsä taktisesti viisaasti,kun lopputulos alkoi varmistua. Lisäksi pelättiinraskaita kostotoimenpiteitä, joita voitaisiin tehdäReaalilyseon lukuisille vangeille, jos taistelutaloitettaisiin väärään aikaan. Näiden tosiseikko-jen valossa pidän toteennäytettynä, että Helsin-gin valkokaarti johtonsa ansiosta toimi valtauk-sen lähestyessä viisaasti ja vastuullisesti kansa-laisten henkeä kunnioittaen.
Saksalainen divisioona eteni Hangosta Karjaalle,jossa se kävi ensimmäiset vähäiset taistelunsapaikallista punakaartia vastaan ja eteni sen jäl-keen Lohjan kautta Leppävaaraan, jossa se koh-tasi Helsingin maalinnoituksen varustukset. Tie-to oli saatu siitä, että maalinnoituksen tykit oli-vat toimintakelvottomat, ja linnoituksen valtaustulisi olemaan saksalaisille helppo tehtävä. Vuo-sina 1914-17 rakennetut linnoitukset edustivataikansa linnoitusrakentamisen huippua, muttane oli suunniteltu divisioonan vahvuisen joukonpuolustusasemiksi ja vaativat lisäksi erikoishen-kilökuntaa kuten koulutettuja tykkimiehiä, joitapunaisilla ei ollut. Punaisilla oli valtauspäivänänoin 3 000 miehen vahvuiset joukot kaupungissaeli vain noin kolme pataljoonaa, joka oli vain vä-hän enemmän kuin Helsingin salaisen valko-kaartin vahvuus.
Ruotsin sotilasasiamies, kapteeni af Ekström,joka oli koko tapahtumien ajan toiminut ansiok-kaasti välittäjänä punaisten ja valkoisten välillä,vei punaisen delegaation Leppävaaran kartanoonneuvottelemaan antautumisesta kenraali Rüdiger von der Goltzin kanssa. Valtuuskunta tivasialuksi, millä valtuuksilla saksalainen retkikuntaoli edennyt Helsingin edustalle. Kenraali vastasi,että hän oli tullut Suomen pääministerin pyyn-nöstä ja Saksan keisarin käskystä ja vaati kau-pungin ehdotonta antautumista. Aikaa annettiin11.4.1918 klo 16 saakka. Punainen delegaatiomatkusti Ekströmin autolla Helsingin työväen-talolle, jossa järjestettiin varsinainen hulinako-kous. Helsingin punakaarti oli jo oma-aloittei-sesti sopinut antautumisesta ja antautumisjulis-tuskin oli jo painettu Työmiehen kirjapainossa,mutta Viipuriin siirtyneen kansanvaltuuskunnanoikeusministerin ja samalla punakaartin esikun-taan kuuluvan Antti Kivirannan pitämä palopu-he sai punakaartin perumaan tämän päätöksen.Vanhat johtajat pidätettiin ja tilalle valittiin uu-det, jotka tahtoivat taistella Helsingistä.
Kapteeni af Ekström soitti von der Goltzille, ettäHelsingin punakaarti oli päättänyt hylätä esite-tyn antautumisvaatimuksen. Tasan kello 16 sak-

salaiset hyökkäsivät Leppävaarassa maalinnoi-tusta puolustaneita joukkoja vastaan, ja lyhyentaistelun jälkeen punaiset irtautuivat hyvin lin-noitetuista asemistaan. Saksalaiset etenivät illankuluessa nykyiseen Etelä-Haagaan Grejuksen ti-lan edustalle noin klo 19.30 mennessä. Grejuk-sen tilalla sattui murheellinen episodi kun tilanpäärakennusta puolustavat punaiset eivät onnis-tuneet kommunikoimaan keskenään riittävänselvästi. Yläkerrasta näytettiin saksalaisille val-koista lippua, mutta kahden saksalaisen tiedus-telijan edetessä talolle, sen kellarikerroksistaavattiin tuli heitä kohti. Tässä tilanteessa saivatsurmansa gefreiter Kurt Seibt ja grenadier Arthur Beukert, joiden muistomerkki on nykyiselläKorppaantiellä. Tämän sotarikoksen saivat Gre-juksen puolustajat maksaa seuraavana aamuna,sillä heidät ja muutamia Leppävaarasta tavattu-ja sala-ampujia teloitettiin turvepehkusuolla lä-hellä Haagan liikenneympyrää. Näistä tapahtu-mista on mm. kertonut Wolfgang Halsti, jokatuolloin 12-vuotiaana koulupoikana toimi tulk-kina vankien kuulusteluissa. Nämä teloituksetovat tiettävästi ainoat, jotka saksalaiset toi-meenpanivat Helsingin taisteluiden yhteydessä.
Varsinainen päähyökkäys kaupunkiin alkoi12.4.1918 aamuna klo 5.30, jolloin saksalaisetylittivät Mätäojan Etelä-Haagassa ja jatkoivatkolmena kärkenä kohti keskikaupunkia. Vasensivusta hyökkäsi kohti Ilmalan säähavaintoase-maa, joka sijaitsi korkealla kalliolla, jossa nyky-ään on vesitorni, tavoitteenaan Fredriksbergineli nykyisen Pasilan asema. Keskimmäinen osas-to eteni nykyistä Mannerheimintietä kohti Tilk-kaa, jossa sijaitsi venäläinen sotilassairaala ja si-tä kautta nykyisen Meilahden ja Töölön läpikohti Hippodromia ja Töölön Sokeritehdasta,jotka sijaitsivat nykyisen Kisahallin ja Oopperanpaikalla. Näiden lisäksi eteni osasto oikeallaMunkkiniemen sillalta, rantaa pitkin tavoittee-naan Lapinlahti ja sitä kautta eteläisimmät kau-punginosat.
Punaisten vastarinta oli varsin voimakasta Ilma-lan ja Tilkan kallioilla, mutta murtui vähitellentaistelun edetessä aamupäivällä. Punaiset kuljet-tivat joukkojaan raitiovaunuilla, joiden linjatulottuivat silloiseen Etelä-Haagaan saakka. Poh-joisesta palaavat raitiovaunut ruuhkautuivat val-tauspäivänä Aleksanterinkadun mittaiseksi jo-noksi, kun kohti keskikaupunkia pakenevat pu-naiset joukot ajoivat raitiovaunuilla pakoon ete-neviä saksalaisia.
Pasilan asema vallattiin klo 13 aikoihin, ja sak-salaisten saavuttua asemalle päärautatien suun-nasta tuli vielä viimeinen juna ulos piiritetystäHelsingistä joutuen saksalaisten tuleen asemalla.
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Juna ajoi läpi tulituksesta ja tuli pysäytetyksivasta Tikkurilassa, jonne saksalaiset olivat lähet-täneet jo edellisenä päivänä varmistavan osas-ton. Pakeneminen Helsingistä oli tästä eteenpäinsiis mahdotonta. Etelän suunta tukittiin samatensiten, että saksalainen laivasto-osasto nousimaihin Katajanokalla ja eteni Uspenskin ka-tedraalin tasalle jääden siihen asemiin odotta-maan pohjoisesta päin eteneviä osastoja, joistaensimmäiset saapuivat illan suussa Esplanadinpuiston teatterin puoleiseen päähän.
Näihin asetelmiin ensimmäisen valtauspäiväntapahtumat sitten kulminoituivatkin. Helsinginvalkokaartin taistelijat oli hälytetty aseisiin puo-len päivän aikaan, ja he lähtivät ryhminä hakeu-tumaan määrätyille sijoituspaikoilleen. Kaivo-puiston, Ullanlinnan, Eiran, Kaartinkaupunginja muiden eteläisten kaupunginosien joukkojenkokoontumispaikaksi oli määrätty RuotsalainenTeatteri, johon saksalaiset ennen yötauon alka-mista ehtivät. Sitä mukaan kun saksalaiset ete-nivät, heihin liittyi lukuisa määrä Helsingin val-kokaartilaisia. Ainoastaan juuri eteläisissä kau-punginosissa valkokaartilaiset olivat kadullaliikkeellä ennen saksalaisia ja osallistuivat sielläkahakointiin punakaartilaisosastojen kanssa.
Aamun valjetessa punaisilla oli keskikaupungillaenää hallussaan yksittäisiä rakennuksia. Tärkeinja merkittävin oli Reaalilyseo, jossa Länsi-Uu-denmaan pataljoonan vankeja pidettiin. Saksa-laiset päättivät vallata koulun siitäkin huolimat-ta, että kostotoimenpiteisiin vankeja kohtaanryhdyttäisiin. Valtaus onnistui hyvin ja vangitvapautettiin vahingoittumattomina.
Kaupungin taistelut kulminoituivat oikeastaantähän. Siltasaareen ei enää lähdetty hyökkää-mään, sillä se oli piiritetty kaikista suunnista.Pitkällä sillalla neuvoteltiin valkoisten lippujenalla ja sovittiin, että Siltasaaressa, Hakaniemes-sä, Kalliossa, Hermannissa ja Sörnäisissä olevatpunaiset antautuvat klo 14 mennessä. Näin ta-pahtuikin, ja Kallion kirkon torniin nousi noihinaikoihin valkoinen lippu antautumisen merkiksi.Epämääräistä sala-ammuntaa kesti seuraavaanpäivään saakka, mutta se ei aiheuttanut suurem-paa vahinkoa.
Mikä siis oli helsinkiläisten merkitys vapausso-dassa? Itse pitäisin merkittävimpänä sitä, ettäAllan Staffansin ryhmä teki Helsingin maa- jamerilinnoituksen toimintakyvyttömäksi ja mah-dollisti siten saksalaisen avustusretkikunnansaapumisen Helsinkiin. Tästä tapahtumasta al-koi aseveljeys, joka sotilasavun muodossa jatkuitässä ensimmäisessä vaiheessa 15.12.1918 saak-ka, jolloin Saksa rauhansopimuksen mukaan

joutui vetämään joukkonsa pois Suomesta jaBaltian maista. Saksalaisten läsnäolo vakauttiyhteiskuntaamme vuoden 1918 aikana ja auttoiorastavien puolustusvoimiemme kouluttamises-sa ja varustamisessa. Lisäksi Saksan asevoimienläsnäolo Suomessa piti Venäjän ja länsiliittoutu-neiden välittömän intervention mahdollisuudenvähäisenä, sillä ne eivät tahtoneet joutua uudenrintaman sotaan maailmansodan varminta voit-tajaehdokasta vastaan. Vasta marraskuussa tie-toon tullut Saksan tappio, joka tuli täydellisenäyllätyksenä kaikille osapuolille, muutti radikaa-listi alueemme sotilaspoliittista tilannetta ja johtiheimosotina tunnettuun ajanjaksoon lähialueil-lamme.
Lisäksi helsinkiläiset osallistuivat kaikkiin Uu-denmaan alueella käytyihin vapaussodan taiste-luihin - ensin Keravan taisteluun ja myöhemminSvidjan ja Sigurdsin taisteluihin. Olemassaolol-laan nämä joukot sitoivat määrällisesti vahvojapunakaartilaisyksikköjä Etelä-Suomeen. Näitäjoukkoja olisi kipeästi tarvittu rintamalinjoilla,varsinkin punaisten hyökkäysvaiheen aikanahelmi-maaliskuussa. Sigurdsin taistelu sitoikymmenen punakaartin komppaniaa ja tykis-töyksikköjä.
Vaikka varsinaista sabotaasitoimintaa Helsin-gissä kansanvaltuuskunnan hallinnolle ei onnis-tuttu merkittävässä määrin toteuttamaan, olivatpääkaupungista Tallinnaan ja Pohjanmaalle vä-litettävät tiedustelutiedot merkityksellisiä val-koisten sodanjohdolle. Mannerheimin esikuntaoli reaaliaikaisesti selvillä pääkaupungissa vallit-sevasta tilanteesta ja siellä olevien joukkojenvahvuudesta.
Se, että Helsingin valkokaarti ei oma-aloitteisestiryhtynyt täysimittaisiin taistelutoimiin ennensaksalaisten saapumista, osoittaa mielestänimyös sotilaallista kaukonäköisyyttä. Kun apuakerran oli tulossa, oli tietenkin järkevämpäätaistella koko vahvuudella kuin yksittäisillä ha-janaisilla ryhmillä, joiden esiintulo ennen rat-kaisevia taisteluita olisi ollut riskialtista. Histo-riankirjoituksessa saksalaiset ovat saaneet kun-nian Helsingin vapauttamisesta - ja se näillemaailmansodan karaisemille sotilaille kuuluu-kin. Helsingin valkoinen kaarti toimi vastuun-tuntoisesti omaksuessaan avustajan roolin tais-telupäivän tapahtumissa ja vastatessaan järjes-tyksestä välittömästi taisteluiden jälkeen olojennormalisointiin saakka.

Jari Oksman
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KARJALAINEN
RINTAMA
KOMENTAJA
LENNART OESCH

Filosofian tohtori Klaus Oeschkokosi Ostrobotnian Chydenius-salin täyteen kiinnostuneita kuuli-joita, kun hän kertoi ennen julkaisemat-tomien valokuvien myötä LennartOeschin tarinan ”isoisänsä silmin”.
1880-1900 Suomeen tulleet Oeschit oli-vat Sveitsin kansalaisia, ja sveitsiläinenperintö pysyi tärkeänä kaikille Oescheille.Pyhäjärvellä vuonna 1892 syntyneelläLennart Oeschilla olikin tapana sanoa:”Olen syntyperäinen suomalainen jatäysverinen sveitsiläinen”. Oeschien koti-kieli oli schwyzerdutsch eli sveitsinsaksa.
Oeschien sielunmaiseman peruskoordi-naatteina olivat Bernin Ylämaan kolmi-tuhantinen Oeschenhornin sarvialppi,sen alla lepäävä Oeschinenseen vuoristo-järvi ja Schwarzeneggin vuoristokyläkirkkoineen, vanhoine maalaistaloineenja vehreine alppiniittyineen. Tämä olieräs syistä, miksi Oeschit hakeutuivatSuomessa sellaiseen paikkaan, mikämuistuttaa Sveitsiä. Tällainen paikkalöytyi Karjalan Tohmajärveltä, jossa onpaljon vaara- ja järvimaisemaa.
Oeschien sukuvaakuna on peräisin Sveit-sin valaliiton syntyajoilta. Vuonna 1407berniläiset talonpojat puolustivat itse-näistä talonpoikaisvaltiotaan voittoisastiSavoijin varakreivin ritariarmeijaa vas-taan. Tuolta ajalta sukuvaakunassa onsotaonnen oikullisuuden symbolina toi-mivaa keltaista puolikuuta halkova luu-nuoli sekä valkoinen onnen tähti tarkoit-tamassa ihmisen vapautta ja mahdolli-suutta valita oma elämänuransa. Vaaku-na oli aina läsnä myös Lennart Oeschin

elämässä, sillä se oli ikuistettu lasimaa-lauksena hänen olohuoneensa ikkunaan.
Lennart Oeschin vanhemmat Chrigu jaAnna Oesch perustivat juustomeijerinPyhäjärvelle Karjalan kannakselle 1880-luvun loppupuolella. Heidän elämänfilo-sofiansa oli protestanttinen ja preussilai-sen kurin sävyttämä: ”Bete und Arbeite”– ”Rukoile ja tee työtä”.
Perheeseen syntyi 3 tyttöä ja 5 poikaa,joista useimmat päätyivät tilanomistajik-si tai kauppiaiksi. Lennart Oesch lähtikuitenkin Viipurin Suomalaisen Reaali-lyseon jälkeen opiskelemaan kasvitiedet-tä Helsingin yliopistoon. Vuoden 1914syksyllä hän oli Ostrobotniassa niidennuorten miesten joukossa, jotka halusivatSuomen itsenäistyvän ja jotka lähtiväthakemaan sotataitoja Saksasta. Kysyes-sään isältään lupaa lähteä Lockstedtiinjääkärioppiin, tämä vastasi: ”Jos minäolisin nuorempi mies, lähtisin itsekin”.
Lockstedtissa saadun peruskoulutusjak-son jälkeen hän sai komennuksen Suo-meen etappijääkäriksi asemapaikkoinaanNurmes ja Lieksa. Palattuaan Jääkäripa-taljoona 27:n palvelukseen hän sai sota-kasteensa itärintamalla Misse-joella.

Lennart Oesch JP27:n kanssa Missejoella
vuonna 1916  Valok. Klaus Oeschin kokoelma
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Suomen vapaussodassa hän toimi patal-joonankomentajana Viipurin suunnalla.Raudussa käytiin hänen johdollaan dra-maattinen taistelu, jossa hänen vanhempiveljensä, metsänhoitaja Arthur Oeschkaatui. Äiti kuoli Sortavalaan muutettaes-sa samoihin aikoihin ja perhe hajosi pikkuhiljaa. Werner Oeschista tuli meijeristi jaSuomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:n toi-mitusjohtaja ja omistaja Tampereella jaUno Oesch toimi tilanomistajana Orimat-tilassa asuttaen myöhemmin jatkosodanjälkeen huomattavan määrän evakoita.
Nuorin veli Lennart valitsi siis sotilaanuran. Suomen armeijan ammattiupseerintuli olla Suomen kansalainen ja niinpähän luopui Sveitsin kansalaisuudesta.Oesch meni naimisiin vuonna 1919 Ai-tanga Niskasen kanssa ja heille syntyikaksi lasta. Vuonna 1920 Haminassa hänlaittoi Viipurin rykmentin komentajanakuriin ja järjestykseen varsin sekalaisenporukan. Vuonna 1924 hän sai ensim-mäisenä suomalaisena komennuksenRanskan sotakorkeakouluun, jossa saattoiopiskella sen ajan parasta mahdollista so-tatiedettä. Ecole Superieure de Guerren

kurssikirja kiinalaisesta strategisestaajattelusta teki lähtemättömän vaikutuk-sen Oeschiin ja hän hyödynsikin tulevai-suudessa usein sen oppeja.
Palattuaan Suomeen vuonna 1927 perheasettui asumaan Kiholinnaan Pohjois-rantaan. Oesch hyödynsi ensimmäisenkerran Ranskasta saatuja oppeja, kunhän oli perustamassa Suomeen sotakor-keakoulua - ja ylipäätään Suomen armei-jaa. Hän oli myös mukana Puolustusneu-voston työssä, kun siellä pohdittiin 1930-luvulla, miten armeija saadaan varustet-tua ja miten suhteita ulkovaltoihin tulikehittää. Kielitaitoinen Oesch toimi isän-tänä useissa neuvotteluissa saksalaistenyleisesikuntaupseereiden kanssa.
Lennart Oeschin ansiot talvi- ja jatkoso-dassa lienevät useimmille tuttuja. Hänetlaitettiin usein kaikkein ikävimpiin paik-koihin, kun rintama oli murtumassa.Klaus Oesch arveli, että tämä perustuivarmasti aika paljon siihen eri taustoistajohtuvaan kädenvääntösuhteeseen, jokaMannerheimilla ja Oeschilla oli. Oeschil-lä ja hänen esikuntapäällikkönään toimi-neella eversti Nihtilällä oli sen sijaan hy-vä suhde, joka jatkui sotien jälkeenkin.
Oesch nimitettiin Aunuksen ryhmän ko-mentajaksi vuoden 1942 alussa ja hän pi-ti komentokeskusta Äänislinnassa vuo-teen 1944 asti. Kun Kannaksen komen-nus tuli 12.6.1944 Oesch latasi parabellu-minsa ja totesi matkaan lähtiessään:”Tämä taistelu minun on voitettava taiminua ei enää ole.” Oesch onnistui milteimahdottomassa tehtävässään Manner-heim-ristin ja Golden Kreuz’in arvoisesti.Tapio Tiihonen on todennut Kannaksenkesätaisteluista tekemässään väitöskir-jassa, että Oesch hyödynsi Ranskan sota-korkeakoulussa opittua Sun Tzun filoso-fiaa: viivytystaistelussa on tärkeää saadaarmeija, ilmavoimat ja tykistö toimimaanyhdessä.

Filosofian tohtori Klaus Oesch  Valok. Nina Schleifer
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Fyysisesti Lennart Oesch oli aivan loppusodan jälkeen. Klaus Oesch kertoi iso-isänsä todenneen: ”Oli kova paikka kunmoneen kuukauteen ei voinut nukkuakuin tunnin yössä”. Ja tämän jälkeen al-koivat vielä sotasyyllisyysoikeudenkäyn-nit. Ajojahdin seurauksena Oesch tuo-mittiin ilman näyttöä 12 vuodeksi kuri-tushuoneeseen Riihimäelle syytettynäsotavankien ampumisen komentamisestasotavankileirillä. Oesch joutui aivan uu-teen tilanteeseen, jossa häneltä vietiinkaikki. Hän ei saanut vankilassaoloaika-na eläkettä, ja hänen perheensä asui 10neliömetrin asunnossa huonoissa oloissa.
Vaikka Paasikivi armahti Oeschin kolmenvuoden kuluttua, hän oli Valpon valvon-nan alaisena ja matkustuskiellossa vuo-teen 1952 asti. Kun hän vuonna 1956 kir-joitti kirjan Suomen kohtalon ratkaisuKannaksella kesällä 1944, senkin julkai-su kiellettiin. Kirjassaan Oesch totesimm: ”Suomen armeijan taistelun lopputulosta on pidettävä suurena torjuntavoittona. Stalinilla oli kiire marssittaajoukkonsa Berliiniin. Torjuntavoittomme pelasti meille KantaSuomen, senmaan ja kansan, ja esti rautaisen esiripun siirtämisen niiden länsipuolelle.”

Suomettuneessa Suomessa ei saanut ker-toa, että Suomi oli saanut torjuntavoitonja onnistunut ylläpitämään itsenäisyy-tensä.
Tämän jälkeen Sveitsi toimi LennartOeschille henkireikänä, ja siellä järjestet-tiin ensimmäiset puhetilaisuudet, missähän saattoi kertoa kiinnostuneille sveitsi-läisille sotamuistojaan Suomesta. Pikkuhiljaa Oesch löysi jalansijaa myös Suo-messa ja hän toimi mm. Kansa taisteli–lehden päätoimittajana 1960-1970 -lu-vuilla. Katkerana hän kuitenkin totesikuolinvuoteellaan: ”Tämä uusi aika ei oleminua varten. Älkää muistako minuatässä maassa, joka ei minua arvostanut.” Hän vaati tulla haudatuksi vaati-mattomaan sukuhautaan, ja niinpä Len-nart Oeschin hautaustilaisuudessaTemppeliaukion kirkossa vuonna 1978 eivaltiovallan edustajia ollutkaan läsnä.Kirkko oli sen sijaan täynnä aseveljiä,Mannerheim-ristin ritareita ja kenraalei-ta, jotka arvostaen muistivat karjalaistarintamakomentajaansa.
Arvostusta Oesch on aina saanut sveitsi-läisten parissa, jotka pitivät häntä par-haana maailmansodan kenraalina. Tästäosoituksena on mm. sveitsiläisten lehtienetusivun uutiseksi noussut LennartOeschin muistokiven paljastaminen8.8.2014 Schwarzeneggin kylässä. Toi-vottavasti häntä aletaan myös Suomessaarvostaa enemmän. Ehkäpä lokakuussa2015 julkaistava Vesa Määtän tekemäelämänkertakirja auttaa siinä. LennartOesch kirjoitti nimittäin useita pahvilaa-tikollisia muistiinpanoja ja päiväkirjoja,jotka luovat autenttista kuvaa siitä, mil-laista jääkärin elämä oli esimerkiksi hel-mikuussa 1915. Nämä kaikki on nyt digi-toitu ja niitä käytetään lähteenä uudessakirjassa.

Nina Schleifer

Karjalainen rintamakomentaja pohtimassa
strategioita  Valok. Klaus Oeschin kokoelma
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LOTTAKESÄ 1944Y hdistyksemmekevätkokouksenjälkeen meillä oli ilokuulla autenttisia muisteluita kesältä1944 lottanäkökulmasta. JäsenemmeLiisa Hongiston päiväkirjamerkintöi-hin perustuva kertomus loihti silmiemmeeteen jatkosodan loppuvaiheiden tunnel-mat.
Kanttiinissa ruotsiksi
Hongisto kirjoitti päiväkirjaansa:”6.8.1944 Lautalan kylässä. Pääsin vihdoin lähtemään Kausalasta siinä varmassa uskossa, että seuraava komennuspaikkani on Luumäen asemakanttiini. Lepolassa tätä uskoani kyllä siinämäärin horjutettiin, että olin aivan sekaisin. Lepolan keittiö, Kaunisrannankeittiö, asemakanttiini  siinä valinnanvaraa. Lopuksi kuitenkin päädyttiin siihen, että seuraavana aamuna menenLepolaan, mutta vakituisesti kyllä joudun kanttiiniin. Mutta kun olin yön viettänyt hiukan epämukavasti "pikkutyttöjen" teltassa, aamulla noussut klo 5.40työhön ja sen jälkeen hosunut enemmäntai vähemmän onnistuneesti tarjoilijana,tultiin minulle sanomaan, että olisi taaslähdettävä, koska osaan ruotsia, ruotsinkielisiin joukkoihin kanttiiniin. Mikässiinä muu auttoi kuin hakea tavaratasemalta, laittaa itsensä lähtökuntoon jaruveta toisen ruotsinkielentaitoisen lotan kanssa maantien reunassa odottelemaan sattuman kyytiä aluksi Lappeenrantaan.
Erinäisten vaiheitten ja pitkien odotusten jälkeen lopulta tuli auto, jonka korkean kuorman päällä epäilyttävästi heiluen pääsimme tämän viimeisen välin.Kuorman päällä oli myös rintamajermuja, jotka olivat ylen onnellisia nähdessään lottia. Ja me olimme paksussa

pölyssä, silmät täynnä roskia, väsyneitä, nälkäisiä. Perillä meidät otettiin vastaan ruotsiksi, yhteyslotta Valliala tahtoi kokeilla taitojamme. Saimme jäähtynyttä silakkalaatikkoa, pääsimme uimaan ja loputtoman pitkän illan jälkeennukkumaan tuvan lattialle. Peti oli kova,sen muodosti lattia, huopa ja tyynyt.Kärpäset kiusasivat, aamulla kissanpentu hyppeli pääni päällä. Viime yönäkai ne joukot ovat siirtyneet etulinjastalepoon ja pian kai me lähdemme perustamaan niille kanttiineja. Aika matelee.Toivottavasti edes huomenna pääsemmeperille. Täällä on tylsää. Meitä on nyt 7nuorta lottaa ja yhdyssellainen, metkanainen, Katri Valliala. Linjaan on täältän. 20 km, lähemmäs kyllä pääsemme.On hyvin hiljaista, eilen kuului lentokoneitten ja pommituksen ääntä."
Kaksi päivää jouduimme odottamaan yh-teyslotan luona ja vielä yhden yön ryk-mentin kanttiinissa, ennen kuin kokorykmentti - JR 61 - oli tullut linjasta le-poon. Heti kun I pataljoona oli saapunut,lähdin rajakarjalaisen Raisan kanssa pe-rustamaan kanttiinia näille SyväriltäKannakselle läpimurtoa pysäyttämäänheitetyille pohjalaispojille, jotka toistakuukautta kestäneiden taistelujen jälkeennyt saivat hengähtää. Syvärillä heillä oliollut (ruotsinkieliset) sotilaskodit, muttatähän hätään ei sotilaskotijärjestö kuu-lemma pystynyt heille palveluksia järjes-tämään. Rykmentin komentaja, tuo le-gendaarinen eversti Alpo Marttinen, jotatuolloin sanottiin Suomen nuorimmaksieverstiksi, oli jo taisteluvaiheessa vaati-nut pojilleen edes yhtä kanttiinia. Puhut-tiin, että divisioonankomentaja oli kieltä-nyt kaikki kanttiinit linjojen lähellä, mut-ta Marttisen vastuulla lotat Laila ja Janneolivat pitäneet auki kanttiinia Tienhaa-rassa, kuumassa kaasukellarissa, kra-naattien sadellessa ympärille.



15

Raisa ja minä siis jouduimme paljon hel-pompiin oloihin, osittain puolivalmii-seen, osittain asumiskelpoiseksi muutet-tuun navettaan, peltojen keskelle, lähelleHautajokea - vai olikohan se ehkä Här-käjoki? - ja Viipuriin johtavaa tietä.Olimme noin 16-18 km Viipurista ja hai-kealta tuntui, kun sinne ei enää ollutpääsyä.
Siinä olimme kuin tarjottimella, aukeallapaikalla, lähimmät joukkueiden teltatmuutaman sadan metrin päässä metsäs-sä. Hautajoen yli menevällä maantiesil-lalla oli vartiomies, mutta liian kaukanahänkin olisi ollut, jos tienoilla kuulemmakuljeskelevat desantit olisivat päättäneettulla meitä hätyyttämään. En kyllä ikinäuskonut niihin desantteihin, ja paras oli-kin olla uskomatta, ettei tullut turhan pe-lokkaaksi. Tykkitulihan meille kuului, jaampuivat ne joinakin öinä meidän ylikin,mutta ei se meitä hätkähdyttänyt; ei ker-ta kaikkiaan ymmärtänyt pelätä. Enem-män pelättiin lutikoita.
Raisa oli ollut Syvärillä kanttiinilottanakolmisen vuotta, joten hän tiesi, mitentyöt oli tehtävä ja opetti ja neuvoi minua,joka en mistään mitään tiennyt. Ja koskaRaisa ei osannut lainkaan ruotsia, olityönjakomme minulle mieleinen: Raisakeitti korviketta ja tiskasi, minä kaatelinmehua ja "surraa" eli korviketta ja myinmitä myytävää oli. Keskenämme pu-huimme tietysti suomea, mutta sepä eiollutkaan joillekin pojille mieleen: luuli-vat, että emme halunneet heidän ym-märtävän mitä salaisuuksia puhuimme!Raisa halusikin pois suomenkielisiinjoukkoihin, ja vain viikon olimme yhdes-sä. Tästä viikosta sai kuitenkin alkunsaelinikäinen ystävyys, niin erilaisia ja eri-laisista oloista kuin olimmekin. Sodanjälkeen Raisa kutsui minut häihinsäJuankoskelle; olen hänen poikansa kum-mi, ja Juankoskelle vei matkani monesti

vuosien mittaan, viimeksi Raisan hauta-jaisiin joitakin vuosia sitten.
Raisan tilalle tuli loviisalainen, ruotsin-kielinen Käthe, kokenut kanttiinilottahänkin, onnekseni, ja yhdessä koimmemonet vaiheet ennen kuin meidät vih-doin marraskuussa kotiutettiin. EverstiMarttisen kolme käyntiä kanttiinissam-me - jolle pojat olivat antaneet nimeksiLottagården - olen ihme kyllä sivuuttanutpäiväkirjassani ja kirjeissäni melkein ko-konaan. Ensimmäinen käynti tapahtui jokolmantena aukiolopäivänämme, jolloinhän adjutantteineen toi meille kukkia,muistaakseni komeita gladioluksia, jalausui unohtumattomat sanat: "Rakastamme kauneutta sen kaikissa muodoissa, ei vain naisia, vaan myös kukkia."
Viimeisen kerran eversti Marttinen kävimeillä aamukorvikkeella 19.9.1944 sa-man järkyttävän päivän aamuna, jolloinrauhansopimus allekirjoitettiin. Kokopataljoona oli aamupäivän manöövereil-lä, ja me lotat "burschiemme" kanssapaistoimme lättyjä kun emme muuta-kaan osanneet tehdä. Illalla olimme 2.komppaniassa kuuntelemassa ministerivon Bornin puhetta. "Synkkä metsä,hehkuva nuotio ja masentunut mieliala.", kertoo päiväkirja. Seuraavana aa-muna sanoimme hyvästit Lottagårdenilleja sen ahtaalle peräkamarille luteineenkaikkineen, mutta pohjalaispojillemmeemme vielä moneen viikkoon. Oli vainpataljoonan mukana siirryttävä rauhan-sopimuksen mukaisesti rajaviivan tällepuolelle odottelemaan kotiuttamista, jayritettävä taas jossakin sopivassa tai ehkävähemmänkin sopivassa paikassa saadakanttiini kuntoon pitkään odotteluunvähitellen turhautuville, paikallisen kar-jalaisen siviiliväestön vieroksumille ran-nikkoruotsalaisillemme.
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"Leidon" eli seitsemänodotuksen viikkoa
Syksyinen päivä oli kaunis, kun pakka-simme tavarat ja kuorma-autolla lähdim-me JR 61:n I pataljoonan etujoukkonarajan yli Ylämaan puolelle, kertoi Hon-gisto. Hän jatkoi: Noiden viikkojen aika-na opin kyllä tuntemaan ruotsinkielisenmurresanan "leidon", eli ikävä, kyllästy-minen, tylsyys. Leidon oli se tunnelma,jonka vallassa kaikki tuntuivat olevan, josei nyt koko aikaa, niin enimmäkseen kui-tenkin. Meillä kanttiinissa tietysti riittitöitä, mutta miehillä rupesivat ainaisetpuheet ja lupaukset siitä, että "ensi vii-kolla" lähdetään, aikaansaamaan levo-tonta protestimieltä. Kaikenlaisia tietojaoli liikkeellä. Milloin oli kotiin pääsymmeriippuvainen jostain sotavankien vaih-dosta, milloin odotettiin erilaisia tarkas-tuksia. "Eilen piti yhden korkeaarvoisenryssän tulla tarkastamaan, onko täälläryssäläistä tavaraa. Olimme hurjanjännittyneitä, siivosimme kuin hullut jakaikki oli kunnossa, punaiset paperitpöydillä jne. Mutta loppujen lopuksi eiketään tullut. Vahinko, olisi ollut kivanähdä oikein läheltä.", kirjoitti Hongistopäiväkirjaansa.
Meidän lottienkin kohtalo piti meitä ai-kamoisessa epävarmuuden tilassa. En-sinnäkin tietysti koko lottajärjestön lak-kauttaminen oli tuolloin jo ilmassa, mut-ta meille lähin käytännön kysymys olikotiutus. Eversti Marttinen oli rauhan-teon jälkeen sanonut, että niin kauankuin JR 61 on olemassa, ovat lotat muka-na kanttiineineen. Hän sai siirron Lapinsotaan, eivätkä seuraavat rykmentinko-mentajat ilmeisesti pitäneet meitä aivanniin tärkeinä.
Viimeisen kerran laskimme kanttiinim-me kassan 8.11.1944 Pulsan asemalla,jossa myös Käthe ja minä hyvästelimmetoisemme, ja kotimatka saattoi alkaa.

Hyvästit oli myös jätettävä entisen Viipu-rin Rajatoimiston ystävilleni Luumäellä,josta seuraavana päivänä haikeana, mut-ta iloisen odotuksen tunnelmissa lähdin”sotareissuni” viimeiselle etapille Helsin-kiin, kotiin ja uusiin kohtaloihin, päättiLiisa Hongisto mielenkiintoisen esityk-sensä.
Kohtaamisia everstiMarttisen kanssa
Hongiston muisteluiden innoittamana jä-senemme Margaretha Berghell (o.s.Österman) kertoi omia kokemuksiaan Al-po Marttisesta. Berghell toimi kesällä1943 asemasodan aikana pienessä viesti-lotista ja alikersantista muodostetussaerillisessä ryhmässä, joka oli sijoitettunaJR 61:n alueelle lähelle Shemenskin kau-punkia. Tuolloin Marttinen ratsasti jokapäivä heidän ohitsensa ja pysähtyi jutte-lemaan – ilmassa saattoi olla pientä kiin-nostuksen poikastakin Marttisen taholta.
Täältä Berghellin matka jatkui toimisto-lotaksi Aunuksen kaupungin rajatoimis-toon ja sieltä Myllymäen kautta Joensuu-hun linnoitusjoukkoihin toimistolotaksi.Seuraavaksi hänet komennettiin KenraaliHersalon divisioonan yhdyslotaksi, muttakun Berghell saapui Ouluun, hänelle il-moitettiin, että divisioona oli kotiutettuedellisenä päivänä. Hänen ei auttanutkuin jäädä Ouluun, missä hän uudelleentapasi Marttisen, joka toimi SiilasvuonIII Armeijakunnan esikuntapäällikkönä.
Sodan jälkeen Margaretha Berghell menitöihin ulkoministeriöön ja kesäkuussa1945 hänet siirrettiin Tukholmaan. Lähe-tystön työntekijöitä varoitettiin, että heeivät saa olla missään tekemisissä Tuk-holmassa olevien asekätkennästä epäilty-jen suomalaisten upseerien kanssa, ja va-roitusta tehosti tarkkailutehtävissä olevaValpon mies. Tukholmassa eivät siisBerghellin ja Marttisen polut kohdanneet.
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JÄÄKÄREILLE SATTUI
JA TAPAHTUIVuonna 1955 ilmestyneeseen teok-seen ”Jääkäriliike 40 vuotta” onliitetty Jääkärikaskuja-niminenluku. Tästä luvusta olen valinnut tähänkirjoitelmaan seuraavat kaksi kaskua,joitten toivon ilahduttavan lehtemme lu-kijoita jääkäriliikkeen 100-vuotispäivänmuistoksi.
Konekiväärikomppaniassa oli eräs länsi-suomalainen maanviljelijän poika, vara-kas ja isäntämiehen näköinen. Saksalai-silla upseereilla oli tapana udella jääkä-rien kotioloja ja siviiliammattia. Niinpäko. Jääkärin saksalainen komppanian-päällikkö kerran harjoitusten lomassakysyi häneltä: ”Was sind Sie von Beruf?”,mihin sai selventävän, tosin hiemanomatekoisen, mutta hyvin ymmärrettä-vän vastauksen: ”Ik pin Vinland kroossekivinavetta, vantsik Pferde und hundertAmmuu."

Zugführer Homén toi kerran viestiosas-toa harjoituskentältä kasarmille. Seinätuli vastaan ja Homénille tuli hätä kä-teen, miten saada osasto pysähtymään,ettei se törmäisi seinään - silloin viimei-sinä aikoina Libaussa näet jo komentosa-nat olivat suomenkielisiä – ja Homéninsuomenkielen taito oli vähän niin ja näin.Hätäpäissään hän lateli kaikki tietämän-sä tilaisuuteen sopivat komentosanat:”Halt, seis, stopsis, eller va fan de ä påfinska.”
Raimo Berkán

Viiden vuoden kuluttua Berghell sai siir-ron Washingtoniin. Vuonna 1952 hänentyöpuhelimensa soi yht’äkkiä. Vierasmiesääni tiedusteli neiti Östermania jaesitteli itsensä Alpo Kullervo Marttiseksi.Puhelinkeskustelu johti mukavaan päi-vällistapaamiseen, jonka aikana he saivatmuistella menneitä ja puhua Suomesta.Berghell on eräs niistä harvoista ihmisis-tä, jotka ovat nähneet Marttisen sekäSuomen että Yhdysvaltain armeijaneverstinä. Berghell kertoi vielä mielen-kiintoisena yksityiskohtana, että Martti-sella oli erikoislupa käyttää Mannerheim-ristiä amerikkalaisen asepuvun kanssa.Maailma on pieni, niin kuin joskus jou-tuu toteamaan, ja niinpä kävikin ilmi, et-tä Berghellin tuleva aviomies oli ollutMarttisen tupakaveri RUK:ssa.
Nina Schleifer

Margaretha Berghell (vas.) ja Liisa Hongisto
 Valok. Nina Schleifer
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KAITSELIIT
JÄRJESTÖN
HISTORIA
JA NYKYTILA

Professori Kari Alenius toivotti osal-listujat tervetulleiksi toteamalla,että on mukava nähdä paikalla niinrunsaslukuisesti aseveljiä ja –sisariahenkisen maanpuolustuksen saralta. Häntoi samalla terveiset Vapaussodan Poh-jois-Pohjanmaan perinneyhdistyksestä,jonka toiminnassa hän on mukana. Myössiellä yritetään pitää esillä historian oi-keita tulkintoja, vaikka trendit niitä vas-taan nyky-yhteiskunnassa ovatkin.
Jo syksyllä 1917 Virossa perustettiinkoordinoimatta, yksityisestä aloitteestaerilaisia järjestyskaarteja – vähän niinkuin Suomessakin – mutta bolshevikitonnistuivat kaappaamaan vallan vuodenlopussa. Bolshevikit ennättivät olla val-lassa kolmisen kuukautta, jona aikanavalkoisten kaartien jäseniä vangittiin jateloitettiinkin. Maailmansodan melskeis-sä helmikuussa 1918 Saksa valloitti Bal-tian alueen, ja järjestyksestä maassahuolehtivat sen jälkeen Saksan armeija jasen poliisivoimat.
Kaitseliit-järjestö perustettiin saksalais-miehityksen päätyttyä ensimmäisenmaailmansodan aselevon solmimisen ai-kaan marraskuussa 1918, ja se oli Vironhallituksen armeijan alku. Muutamia tu-hansia miehiä värväytyi. Suurin osa olialle 20-vuotiaita nuorukaisia, joilla oliintoa, mutta taitoa ja aseistusta puuttui.
Viron itsenäiseksi julistautuminen ei riit-tänyt. Viron hallituksen tuli kukistaa nevoimat, jotka eivät demokraattisia peri-aatteita kannattaneet. Suurin uhka tuliluonnollisesti idästä. VastaperustetunNeuvosto-Venäjän puna-armeija aloitti

hyökkäyksen Viroon 27.11.1918. Viro saikoottua vain muutama tuhatkunta suoje-luskuntalaista torjuntataisteluihin heitävastaan. Vihollisella oli moninkertainenylivoima. Virossa julistettiin joulukuussayleinen liikekannallepano, mutta se epä-onnistui, sillä suuri osa Virossa tuolloinolleista asekuntoisista miehistä kieltäytyiuskoessaan, että puolustusyritys ylivoi-maista vihollista vastaan oli tuomittuepäonnistumaan. Suojeluskuntalaisetkuitenkin uskalsivat yrittää. Heitä johtiVenäjän armeijassa koulutuksen saanutkenraali Ernst Põdder, joka toimi Vironvapaussodan aikana Kaitseliitin komen-tajana.
Tammikuussa julistettiin uusi liikekan-nallepano ensimmäisten torjuntavoitto-jen seurauksena, ja silloin miehiä alkoivirrata Viron varsinaiseen armeijaan.Kaitseliit jäi toimimaan armeijan rinnalla- se toimi armeijan reservinä, poliisina,palokuntana ja rajavartiostona. Kaitselii-tin jäsenyys oli pakollinen Viron vapaus-sodan aikana kaikille 18-60 -vuotiaillemiehille, jotka eivät olleet asevelvollisia.Vuoden 1919 lopussa Viron varsinaisessaarmeijassa oli 110 000 sotilasta ja Kaits-eliit-järjestössä 125 000 jäsentä. Aleniustotesi, että Kaitseliit-järjestön merkitystäon korostettava. Elleivät muutama tuhatvapaaehtoista suojeluskuntalaista olisiraskaita tappioita kärsien viivyttänyt vi-hollista sodan alkuvaiheissa, ei Viro olisipärjännyt. Oli aikaa perustaa armeija jasaada apua ulkomailta. Suomesta tuli va-paaehtoisia, Ison-Britannian laivasto tuliapuun ja Latviasta, Ruotsista sekä Tans-kastakin tuli joitakin satoja vapaaehtoi-sia. Osa Viron venäläisistä ja saksalaisis-takin taisteli Viron armeijan rinnalla.
Viron vapaussota päättyi aselepoon vuo-den vaihteessa 1920 ja rauha solmittiin.Viro voitti vapaussotansa vastoin kaikkiaodotuksia. Suomalaista sanontaa mukail-len: 1 virolainen vastasi 150 ryssää. Stalin
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lupasi "bolshevikin kunniasanalla" Virol-le ikuisen itsenäisyyden.
Armeija ja suojeluskunta kotiutettiin pik-ku hiljaa kevään ja kesän aikana 1920.Ajateltiin, että Kaitseliit-järjestöä ei enäätarvita. Se lakkautettiin neljäksi vuodek-si. Käännekohdaksi muodostui joulukuunalku vuonna 1924, jolloin paikallisetbolshevikit venäläisten rahoittamina jayllyttäminä yrittivät vallankumousta. Sesaatiin tukahdutettua, mutta samalla Vi-rossa ymmärrettiin, että sisäisen ja ul-koisen turvallisuuden takaamiseksi Virotarvitsee suojeluskuntajärjestelmän, jol-lainen Suomessakin oli.

Kaitseliit-organisaatio perustettiin no-peasti uudestaan vuoden vaihteessa1924-1925. Täys'ikäiset miehet kuuluivattähän varsinaiseen järjestöön. Sille pe-rustettiin myöhemmin kolme itsenäistärinnakkaisjärjestöä: Naiskodukaitsevuonna 1927, Noored Kotkad 8-18-vuo-tiaille pojille vuonna 1930 ja Kodutütred(eli kodin tyttäret) vuonna 1932. Vuonna

1940 järjestössä oli kaikkiaan 100 000jäsentä, joista varsinaisessa Kaitseliitissatoimi 40 000 miestä ja rinnakkaisjärjes-töissä jokaisessa noin 20 000. Suhteutet-tuna Viron 1,2 miljoonaiseen väkilukuunvoidaan todeta, että suuri osa kansastakoki asian omakseen.
Itsenäisyyden aikana 1920-1940 Kaits-eliit organisoitiin maakunnalliselta poh-jalta, 15 maakunnassa oli 15 malevaa(rykmenttiä). Sotilaallisten perustaitojenkoulutus oli säännöllistä, ja erityinenpainoarvo oli ammunnalla. Vuonna 1927päätettiin, että kenelläkään virolaisella eisaa olla yli tunnin kävelymatkaa ampu-maradalle. Muutamassa vuodessa raken-nettiinkin yli 500 ampumarataa, minkäseurauksena Virossa oli maailman tiheinampumarataverkosto. 1930-luvulla viro-laiset olivat maailman menestynein kan-sa kansainvälisissä ampumakilpailuissalähes kaikkien kilpailijoiden ollessa Kait-seliit-järjestön jäseniä.
Toisen maailmansodan alkaessa Vironpoliitikot taipuivat Neuvostoliiton pai-nostukseen, ja se sinetöi Kaitseliit-järjes-tön kohtalon. Ei uskottu, että Viro pys-tyisi uudelleen puolustautumaan aggres-siivista naapuriaan vastaan. Viro antau-tui ehdoitta ja uskoi tekevänsä oikein,kun näki Suomen joutuneen talvisotaan.Neuvostoliitto siis miehitti Viron kesä-kuussa 1940 nopealla aikataululla ja liittisen alueet itseensä. Samalla kun lakkau-tettiin kaikki vapaa, ei-kommunistinenkansalaistoiminta, 100 000 Kaitseliit-järjestön jäsentä joutui luovuttamaanaseensa. Myös kaikki järjestön maa- jakiinteistöomaisuus menetettiin kommu-nistiselle puolueelle. Neuvostoliitto sailähes verettömästi Viron haltuunsa. Jär-jestön johto ja upseerit vangittiin. Osatapettiin heti, muut vietiin tuhoamislei-reille, joista harva palasi. Viron kansalli-nen sivistyneistö lamautettiin ja tuhot-tiin.

Professori Kari Alenius  Valok. Nina Schleifer
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Kesällä 1941 Saksa valloitti Viron, ja kol-me vuotta Viro oli saksalaismiehityksenalaisuudessa. Osa Kaitseliit-järjestön jä-senistä auttoi miehityksessä ja värväytyiSaksan armeijaan toisen maailmansodanajaksi. Kansallissosialistisen Saksan jaViron lähentämiseksi perustettiin EestiNoored –järjestö, joka oli jotakin Nuo-rien Kotkien ja Hitler Jugendin väli-maastosta. Se oli virolaisen eliitin orga-nisaatio, johon valikoitiin täsmähakunamuutamia tuhansia yhteistyöhalukkaita10-17-vuotiaita. Toiminta oli puolisoti-laallista, mutta se oli myös vähän laajem-minkin nuorisotyötä. Syksyllä 1944 Sak-san vetäytyessä tämänkin järjestön toi-minta lakkasi.
Seuraavana 50 vuonna ei Virossa käytän-nössä ollut vapaaehtoista maanpuolus-tustoimintaa, vaikka joitakin yksittäisiäkapinayrityksiä olikin venäläisen miehi-tyshallinnon oloissa. Uusi alku koitti, kunkommunistihallinnon ote Neuvostoliitos-sa alkoi kirvota. Heräsi ajatus Kaitseliit-järjestön perustamisesta. Helmikuussa1990 se perustettiin uudestaan yksityi-sestä aloitteesta. Perustamiskirjaa kir-joittamassa oli muutama kymmenen jä-sentä, mutta järjestö alkoi nopeasti levitäympäri Viroa. Toiminta oli kuitenkin ris-kialtista miehitysvallan oloissa: ei ollutrahaa eikä aseitakaan.
Kari Alenius opiskeli Tarton yliopistossakeväällä 1990 ja kuuli järjestön perusta-misesta. Hän pääsi mukaan Tarton suo-jeluskunnan perustamiseen sen ensim-mäisinä kuukausina ja oli mukana toi-minnassa syyskuuhun 1990 asti. Patal-joonassa oli aluksi noin 60 eri-ikäistämiestä. Kuljetuskalustona toimi vara-päällikkö Lotmanin Jalta-merkkinenhenkilöauto, johon mahtui neljä henki-löä. Aseita oli 8 kappaletta, jotka olivatkaikki erilaisia ja eri kaliiberia, patruu-noitakaan ei pahemmin ollut. Ajatuksenaoli, että taistelutta ei antauduta, jos Neu-

vostoliitto pyrkisi kukistamaan verisestiViron orastavan itsenäisyysliikkeen. Ke-sällä 1990 toimintaan mukaan saatiinmuutama henkilö, jolla oli jotakin koke-musta armeijasta, ja sotilaallista koulu-tusta alettiin pikku hiljaa järjestää. Ale-nius saattoi tuoda oman varusmieskou-lutuksensa tuliaisina tervettä lähestymis-tapaa esimerkiksi metsässä liikkumiseen:hajaantumista ja maaston hyväksi käyt-töä. Virolaiset olivat ehtineet omaksuaVenäjän armeijalta tavan liikkua käsitun-tuman päässä toisistaan, saattoihan met-sässä Aleniuksen sanojen mukaan ”peto,piru tai suomalainen” tulla vastaan. Ale-nius antoi myös järjestön käyttöön suo-malaisten ystäviensä lähettämää kirjalli-suutta, kuten Reservin johtajan kirjan.
Toukokuussa 1990 oli imperiumimielis-ten kommunistien vallankaappausyritysTallinnassa ja he yrittivät suistaa Vironitsenäisyyttä ajavan ryhmän vallasta.Tallinnan Kaitseliit oli alivoimaisena hä-tää kärsimässä. Tartosta ei kuitenkaanvalitettavasti ollut mahdollisuutta lähteäavuksi, koska polttoainetta ei ollut polt-toainesäännöstelyn takia. He päätyivät-kin vartioimaan tarttolaisia strategisiakohteita. Toiminta oli muutenkin impro-visoitua - harjoitusleireillä saatettiin käy-dä kysymässä paikalliselta myötämieli-seksi tiedetyltä maanviljelijältä, saavatkojoukot yöpyä ulkovajassa ja löytyisikö ta-losta lainaksi jotakin isoa astiaa, missä hevoisivat keittää soppaa.

Kaitseliitjärjestön tunnus, kotka joka pitää
miekkaa ja Viron vaakunaa, on taas käytössä.
 Valok. Kari Aleniuksen kokoelma
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Kaitseliit toimi runsaat kaksi vuotta yksi-tyisenä järjestönä, mutta huhtikuussa1992 se liitettiin Viron puolustusvoimienosaksi. Hyväksyttiin vanha peruskirja jaalettiin rakentaa järjestöä siitä tilantees-ta, mihin se oli vuonna 1940 jäänyt. Hi-taasti mutta varmasti jäsenmäärä onnoussut, ja nyt se on jo melkein 23 000.
Järjestö toimii laajalla rintamalla: sehuolehtii armeijan ja kodinturvan asiois-ta, toimii järjestyksen valvojana, vapaa-ehtoisena poliisina, metsäpalojen torjun-nassa, tulva-apuna ja kadonneiden etsi-misessä, mutta ennen kaikkea se on ase-voimien ”keihäänkärki” eli se on ensim-mäisten joukossa vastaanottamassa vi-hollista kuten maakuntajoukot Suomes-sa. Jäsenet tulevat käskemättä harjoitte-lemaan, ja harjoittelu on säännöllisem-pää ja laajempaa kuin kertausharjoituk-sissa. Kaitseliit on yhtä hyvin varustettukuin palveluksessa oleva armeija. Virollaon aika vähän reserviä, sillä yleinen ase-velvollisuus ei todellisuudessa ole yleinen- vain 20 % ikäluokasta kutsutaan varus-miespalvelukseen.

USA:n Marylandin osavaltion kansallis-kaarti antoi suurimman panoksen VironKaitseliitin rakentamisessa 1990-luvulla.Sen tehtävänä on edelleen Kaitseliitin tu-keminen ja yhteistyön rakentaminen Na-to-kumppaninsa kanssa. Kaitseliit tekee

läheistä yhteistyötä myös Ruotsin, Tans-kan, Latvian ja Liettuan vastaavien orga-nisaatioiden kanssa. Harjoitellaan yh-dessä ja harrastetaan tietojenvaihtoa.Suomella ei Aleniuksen mukaan valitet-tavasti ole sellaista organisaatiota, jokavoisi tehdä yhteistyötä Kaitseliitin kaltai-sen sotilasorganisaation kanssa.
Kari Alenius totesi valaisevan esityksensälopuksi, että Kaitseliit-järjestö on tänäpäivänä nykyaikainen osa Viron puolus-tusvoimia ja sillä on olosuhteet huo-mioon ottaen toimiva organisaatio, riit-tävä kalusto ja koulutus. Se on nyt pa-remmin varustettu ja paremmin organi-soitu kuin koskaan aikaisemmin. Suo-mella olisi paljon opittavaa Virolta tässäasiassa.
Mielenkiintoinen alustus herätti paljonkeskustelua ja kysymyksiä aktiivisten jä-sentemme parissa. Liisa Viranko toimyös näytille Kaitseliitin hänen isälleenmyöntämän kunniamerkin.

Nina Schleifer

Kaitseliit harjoitusleirillä, takana vasemmalla
myös kaksi USA:n armeijan edustajaa.
 Valok. Kari Aleniuksen kokoelma

Allan Virangon Kaitseliitilta 20.2.1935
saama Kotkaristin ritarikunnan kunnia
merkki: Kaitseliidu Kotkarist IV klassi.
 Valok. Nina Schleifer
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VAPAUSSODAN
ENSIMMÄISET UHRIT
LAIHIALLAVapaussota alkoi Laihialla mur-heellisesti. Se vaati viisi veriuhria,joista nuorin oli isoisäni, paapanveli Niilo Johannes (Jussi) Havusela.Hulmin kasarmi vapautettiin kuitenkinvenäläisistä sotilaista 27.1.1918. Tapah-tuma liittyy valtakunnalliseen suureenmurrokseen.
Vuosi 1917 oli Laihialla rauhallinen.Maaseudun vakava talonpoikaisväestö eliomaa hiljaista uutteran työn leimaamaaelämäänsä. Kesällä oli saatu huono sato,mikä masensi mieliä. Kansakouluja oliperustettu runsaasti, mutta koulunkäyntiei silloin vielä koskenut jokaista lasta.Nuorisoseurat toimivat ahkerasti myösnuorison mielipiteiden muokkaajina.Työväenyhdistys oli perustettu toista-kymmentä vuotta aikaisemmin. Hulminkasarmille syksyllä saapuneet venäläisetratsusotilaat kuuluivat kuvaan. He kävi-vät taloissa ostamassa heiniä hevosilleenja halkoja kasarmirakennusten lämmit-tämiseen sekä elintarvikkeita. Heillä olimyös tapana käydä työväentalolla tans-seissa. Punakaartia ei Laihialle koskaanperustettu.
Sanomalehtiä, Ilkkaa ja Vaasaa luettiinahkerasti. Santeri Alkio ilmaisi suorasu-kaisesti mielipiteitään perustamansa Il-kan sivuilla ja hänen sanaansa luotettiin.Toimiessaan eduskunnan varapuhemie-henä hänellä oli laajempi näkökulma val-takunnan asioihin kuin maaseudun väel-lä. Heinäkuussa hän kirjoitti: “Pohjalaisissa nousee vapauden henki. Sen tunteeoikein ilmassa. Elämme joka tapauksessa suuressa käännekohdassa”. Alkion janaapurikunnan Mustasaaren esimerkininnoittamina perustettiin lokakuussa

Laihialle suojeluskunta 1. palokunnanpeitenimellä. Kunnan luottamusmiestenpidättäytyessä suojeluskuntaan liittyipaljon nuoria miehiä, joilla oli innostustamutta ei kokemusta eikä vaikutusvaltaa.Mukaan liittyi myös ikäisekseen harvi-naisen kookas ja voimakas, vasta 15-vuotias Niilo Johannes Havusela. Samankylän 17-vuotiaan Mikko Itämäen kanssahe osallistuivat harjoituksiin. Harjoituk-sia pidettiin kylittäin pienissä ryhmissäpeitettyjen ikkunain takana. Aseistuksenpuuttuessa kivääritemppuja tehtiin luu-danvarsia ja suksikeppejä käyttäen.
Vapaan isänmaan saavuttaminen olituolloin laihialaisten ainoana tavoitteena.Ratkaisevan sysäyksen vapauden tahtoonantoi kotinurkilla Tuovilassa jouluna ve-näläisten sotilaiden suorittama siviileihinkohdistunut verityö. Sen seurauksenaheti joulunpyhien jälkeen pidettiin kan-salaiskokous, jossa Santeri Alkio kehottijärjestäytymään vierasta valtaa vastaan.Venäläinen sotaväki oli karkotettavamaasta. Päätettiin hankkia aseita ja suo-jeluskunnalle johtaja. Suomi oli tällöinjo julistautunut itsenäiseksi.
Aseita ei ollut helppo saada. Yötä vastenlähdettiin hakemaan aseita neljän hevo-sen ja kahdeksan miehen voimalla Mak-samaalta, jonne niitä oli saatu Saksastasaapuneelta Equity-aselaivalta. Laihialai-set saivat pettymyksekseen kuitenkinvain 35 kivääriä ja 5 000 panosta. Paluu-matkalla ja purkamispaikalla Similän pi-hassa selvittiin säikähdyksellä venäläisis-tä sotilaista. Samalla laivalla oli saapu-nut pälkäneläinen jääkäri Laakso, jostasaatiin Laihian suojeluskunnalle johtaja,ja joka johti Hulmin kasarmin valtausta.Ampumaharjoituksia saatettiin pitää nytulkosallakin venäläisten välinpitämättö-myyteen luottaen. Eräs aikalainen tokai-si, että riihen seinään osuttiin jopa 100metrin päästä!
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Mannerheimin päiväkäskyn mukaan ve-näläiset piti riisua aseista 28.1.1918 klo 3aamuyöllä. Laihialle saatiin kuitenkinpäämajasta lähtenyt määräys, että heidäntuli riisua Hulmin 70-miehinen ratsuvä-ki aseista jo edellisenä iltana. Viesti levisikulovalkean tavoin ympäri pitäjää. Joki-kylässä sattui olemaan hartausseurat jaIsokylässä Laihian Hevosyhdistyksenvuosikokous, joissa oli paljon väkeä kool-la. Kaikkia asekelpoisia miehiä kehotet-tiin kokoontumaan kirkonkylän nuoriso-seuralle klo 18. Tänä historiallisenaTammisunnuntaina klo 15-17 välillä Lai-hialla oli vilskettä. Ilmassa oli sähköä jasuurta jännitystä. Mukaan tulisi ottaaase, evästä, ja jos mahdollista tulisi saa-pua hevosilla. Tarkoitus oli, että Hulminaseriisunnan jälkeen laihialaiset osallis-tuisivat Hulmilta saadun asetäydennyk-sen turvin Vaasan 2000-miehisen kasar-min valtaamiseen Mannerheimin anta-mana ajankohtana. Oravametsällä olleitaviesti ei tavoittanut!
Klo 18 nuorisoseuran pihassa oli paljonhevosia ja salissa miehiä (130-200) tun-gokseen asti. Miehet jaettiin kolmeenryhmään ja matkaan lähdettiin innostu-nein, reippain ja rohkein mielin. Etu-joukko jääkäri Laakson johtamana kulkireellä ja jälkijoukko kävellen, isännät jarengit rinta rinnan. Innokkaana kulkimyös Niilo Johannes 1-piippuista haulik-koa olalla kantaen vierellään Mikko(Mikki) aavistamatta, ettei hänestä kos-kaan tulisikaan talon isäntää siihen Ha-vuselan talon puolikkaaseen, jonka van-hemmat olivat varanneet häntä varten.Jussi oli innokas maanviljelijän alku.“Hänelle ei hehtolitra ruista ollut taakkaeikä mikään”, kehuskeli isä ylpeänä.Nuori Mikki Itämäki joutuisi näkemäänvertaansa vailla olevia kauheuksia. Myö-hemmin elämässään hän osallistui talvi-sotaan.

Upseerien, jotka olivat majoitettuina lä-heisiin maalaistaloihin, vangitseminensujui vielä hyvin ilman vastarintaa. Kul-kueen peräpään miehet veivät myös tal-teen Ylipotin riiheen 7-8 rakuunaa, jotkasattuivat tulemaan vastaan matkallaantyöväentalon sunnuntaitansseihin. Vas-taan tulleen Karin vanhanisännän lausu-ma: “Ei pidä mennä karhun pesälle ilman kintaita”, viittasi aseiden vähyy-teen. Kaikilla miehillä ei ollut asetta lain-kaan. Laihialaiset luottivat liikaa ylivoi-maansa.
Hulmilla neuvottelut päättyivät ankaraanammuskeluun. Tämä saattoi johtua ve-näjän kielen taidon puutteesta ja siitä,että puhelinyhteydet päällystöön oli kat-kaistu. Luodit viuhuivat puiston puidenlomassa. Pimeässä puiston puut suojasi-vat vakavilta haavoittumisilta, mutta ve-näläisten edetessä kovaa huutaen kohtiporttia miehet alkoivat juosta pakoon erisuuntiin jokea ja maanteitä pitkin. NiiloJohannes, Mikki ja muutamat muut oli-vat hakeutuneet porttia lähes vastapäätäolevan Laihian joen ylittävän pukkisillanalle turvaan. Sinnekin sateli luoteja si-vuilta ja sillan läpi. Niilo Johannes olisaanut luodin reiteensä. Yrittäessään kii-vetä siltapalkkien päälle suojaan hän pu-tosi alas jäälle, jossa häntä ja neljää koh-talotoveria kidutettiin raa’asti pistimillä.Pudotessa hänen haulikkonsa perä olikatkennut. Mikki, jota rakuunat eivät pi-meässä huomanneet siltapalkkien suo-jasta, kuuli kuolevien kauheat valituksetääntäkään päästämättä. Kerran Niilo Jo-hannes yritti nousta ylös ja sanoi: “Eiköhän Mikki lähretä jo kotia” ja vaipui ta-kaisin jäälle. Märälle jäälle hän jäi neljänkuolleen kanssa makaamaan pitkäksi ai-kaa. Joku toinenkin Mikin lisäksi selvisisillan palkkien suojassa ja joku jäällä te-keytymällä kuolleeksi.
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Epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeenvallitsi Laihian yössä jännittynyt, outotunnelma. Kasarmin läheisistä taloistanaisväki ja lapset hakeutuivat suojaanmuualle. Väkeä kulki suurin joukoin kir-konmäelle kuulemaan uutisia. Mieltärauhoitti tieto, että Isokyrön suojelus-kunnasta 40 miehen joukko oli tulossaapuun kivääreineen. Ennen puolta yötäHulmilta alkoi kuulua ammuskelua. Tälläkertaa venäläiset eivät tehneet vastarin-taa vaan pakenivat ratsain kohti Vaasaa,jonne he eivät koskaan kuitenkaan pääs-seet. Hälytyksen saaneet Tuovilan jaMustasaaren suojeluskuntalaiset surma-sivat heistä osan ja osa antautui.
Kun Havuselaan tuli tieto, että Niilo Jo-hannes makasi pahoin haavoittuneenaerään talon tuvassa, parkaisi Liisa-äiti jamenetti tajuntansa. Isä-Matti valjasti he-vosen reen eteen ja lähti viemään kuo-pustaan yli 20 kilometrin päähän Vaasansairaalaan. Matkalla kohdatut Laihialtapaenneet venäläiset rakuunat eivät puut-tuneet matkan tekoon. Niilo Johannesnukkui koko matkan. Lopullisesti hännukkui pois sairaalassa 30.1.1918. Vaina-jalla oli pistimen reikiä useissa kohdissa,pistimen haava vatsasta läpi ruumiin sekäkiväärin perän aikaan saamia kolhuja.

Minulla on muistona mustareunainenkirje, jossa Liisa ja Matti Havusela kut-suvat saattoväkeä kokoontumaan kotiti-lalleen ennen ja jälkeen poikansa hau-taan siunaamisen lauantaina 9.2.1918 klo1 j.p.p. Pitkä surusaatto seurasi vainajaakodista kirkolle. Vapaussodan viiden en-simmäisen pohjalaisen uhrin siunaami-seen osallistui yli 3 000 henkilöä. Osal-listujia oli kaikista Etelä-Pohjanmaankunnista. Vainajat siunattiin ja saatettiinsankarihautaan sotilaallisin kunnian-osoituksin.
Hulmin kasarmi vapautui venäläisestäsotaväestä. Saaliiksi saatiin 120 kivääriä,50 000 patruunaa ja 30 hevosta. Laihia-laiset eivät kuitenkaan koskaan ehtineetmukaan Vaasan vapauttamiseen asesaa-liineinsa.
Oppikoululaisena pyöräilin päivittäinvanhaa maantietä pitkin tuon kohtalok-kaan sillan ohitse. Samalla kohdalla, toi-sella puolen tietä oli Hulmin puisto hy-lättyine kasarmirakennuksineen ja toi-sella puolen kuusiaidan ympäröimänävapaussodan alkamisen muistomerkki.Graniittipatsaaseen on ikuistettuna sa-nat: Tällä paikalla aloittivat Laihianmiehet vapaussodan tammikuun 27. pnä1918. Lisäksi kaiverrettuina on Hulminvaltauksessa kuolleiden viiden miehennimet, mukana talollisen poika 15-vuo-tias Jussi Havusela. Muut kuolleet olivatnahkuri Juho Valo (47 v.), talollisen pojatJohannes Filppula (33 v.) ja Iivari Mä-kelä (21 v.) sekä renki Uuno Koivuniemi(19 v.).
Lähteinä käytetty perimätiedon lisäksiteoksia: Alpo K. Rapila: Laihialaiset va-paussodassa (1971), E. Heporauta (toim.):Sankaripoikia I. (1937) ja Aulis J. Alanen:Eteläpohjalaisia taisteluissa 1 (1980)

Kaija Lönnroth
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PERINTEEN VAALIMISTA
YLI KIELIRAJAN

Sattuma korjasi satoa, kun puheen-johtajamme sai kutsun Frihetskri-gets Södra Traditionsföreningin 25-vuotisjuhlaan. Omalla yhdistyksellämmeoli samaan aikaan kevätkokous, jotenpuheenjohtaja ja hallitus olivat estyneitä.Jyrki Uutela kysyi, olisiko minulla tilai-suus ja halua edustaa yhdistystämme ky-seisessä juhlassa. Järjestyihän se, ja niin-pä sovittiin, että juhlivaa yhdistystämuistetaan asekätkentämitalilla. Seura-laiseksi sain yhdistyksemme jäsenenHannu Salmisen.
Svenska klubben täyttyi 12.3. iloisestajuhlaväestä. Joukossa oli useita ennes-tään tuttuja vapaussotaperinteen vaali-joita. Meidät oli sijoitettu kuuden ja kah-deksan hengen pöytiin. Vilkas puheenso-rina poisti kielimuuritkin. Tervehdyssa-nojen jälkeen oli vuorossa palkitsemiset.Yhdistyksen standaari luovutettiin kol-melle ansioituneelle henkilölle, ja plakettivähän useammallekin. Juhlapuheen pitipuolustusministeriön valtiosihteeriMarcus Rantala. Muntra Musikanter vi-rittivät isänmaallisia lauluja, Suomenlaulu ym. Maittava illallinen ja "Helangår" kirvoitti kielenkannat, ja vitsejä sa-teli... Sitten oli vuorossa vapaa sana, jotakäyttivät Perinneliiton puheenjohtajakenraali Kalervo Sipi, Jääkärisäätiön pu-heenjohtaja kenraali Asko Kilpinen, juh-livan yhdistyksen viimeinen elossa olevaperustajajäsen Henrik Degerman ja alle-kirjoittanut. Ja kenraali Adolf Ehrnroot-hin sanoja "Suomi on hyvä maa, sitäkannattaa puolustaa" siteerattiin aina-kin kaksi kertaa. Samassa tilaisuudessajaettiin seuraavana päivänä järjestettävänkirkkotilaisuuden ohjelma.

Siispä 13.3.2015, talvisodan päättymisen75-vuotispäivänä, kokoonnuttiin ensinaamulla Mannerheimin patsaalle yksin-kertaiseen muistotilaisuuteen ja iltapäi-vällä Vanhaankirkkoon. Siellä ohjelma olikaksikielinen, juhlapuhujana puolustus-ministeri Carl Haglund. AkademiskaSångföreningen esitti muutaman isän-maallisen laulun, ja välillä laulettiin yh-teisesti pari virttä. Seurakunnat esittivätomat tervehdyksensä, joista toisessamuisteltiin meidänkin yhdistyksemmeentistä jäsentä Gunnar Laatiota. Kaikenkaikkiaan todella isänmaallinen tunnel-ma siirtyi koko viikonloppuun.
Kaarina Lindberg

Kaarina Lindbergin onnittelupuheenvuoro
sisarjärjestömme Frihetskrigets Södra
Traditionsföreningin 25vuotisjuhlissa.
 Valok. Vesa Määttä
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ALOKAS MONNIN
SEIKKAILUT JATKUVAT

Markus Uomala kyseli lehdes-sämme 4/2014: Kuka piirsialokas Monnin seikkailut? Jakannatti kysyä, sillä kysyvälle vastattiin.Joku oli välittänyt kyseisen artikkelinSuomen sarjakuvaseuraan ja Sarjaku-vantekijät ry:hyn. Vanhojen suomalaistensotapiirrosten harrastaja ja Kuvittaja-lehden päätoimittaja Jyrki Vainio sekäviime syksynä ilmestyneen sota-ajan pi-lapiirroksia ja sarjakuvia käsittelevänkirjan Sarjatulta! toimittanut Ville Hän-ninen ryhtyivät selvittämään asiaa.

Kävi ilmi, että piirtäjä on nimeltään Tau-no Johansson. Rauha Kiljanderin (os.Johansson) haastattelu vuodelta 1986 onjulkaistu Teuvo Termosen toimittamassakirjassa Suomalaista postikorttitaidettaosa 3.
Kirjassa kerrotaan seuraavaa: "TaiteilijaTauno Olavi Johansson syntyi 9.3.1909Helsingissä ja kuoli 11.2.1944 sotilassairaalassa Helsingissä. Johansson opiskeli1930luvun lopulla Ateneumissa. Hän olivarsinainen monitoimimies. Nuoruudessaan hän harrasti yleisurheilua, voimistelua ja nyrkkeilyä. Samanaikaisestihän piirteli urheiluaiheisia sarjoja mm.Hufvudstadsbladetiin käyttäen nimimerkkejä Jag & Skuggan, Uolevi, T. Juhani ja Poika. Hän on myös sarjakuvan”Dekkari Ville” piirtäjä. Mainoksia hänpiirsi ja suunnitteli ollessaan eri mainostoimistojen palveluksessa. Sodan aikana Johansson kuvitti mm. Hakku jaMatti –nimisiä lehtiä.
Postikorttien piirtämisen Johanssonaloitti vuonna 1938 Korialla. Tämän jälkeen sotilasaiheisia kortteja syntyi kuin

liukuhihnalta. Johansson oli aktiivinenkirjoittaja ja lähetti postia kotirintamalle lähes päivittäin. Lähettämänsä kortitja jopa usein kuoretkin hän kuvitti esittäen niissä usein itseään. Painettujapostikortteja tunnetaan lähes sata erilaista, mutta käsintehtyjä saattaa ollaenemmänkin."
Uomalan hallussa olevat KuvahankintaOy:n jäämistöstä löytyneet taiteilija Jo-hanssonin kuvat ovat alan harrastajillekiinnostava tutkimuskohde. Saattaa olla,että aineisto päätyy vielä johonkin näyt-telyyn tai teokseen.
Olemme iloisia, että lehdestämme oliapua. Ja erityisen iloisia olemme siitä,että Jyrki Vainio oli saanut lehden kä-siinsä yhdistyksemme internet-sivuiltaladatun pdf-tiedoston muodossa. Netti-sivumme on siis löydetty!

Nina Schleifer

Tauno Johanssonin tekemä värillinen
käsintehty kortti vuodelta 1941  Valok. teoksesta
"Suomalaista postikorttitaidetta, osa 3" s. 70
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Varainhoitaja tiedottaa
Yhdistyksen syyskokous päätti säilyttääjäsenmaksun ennallaan 26 euron suuruisena,mutta hyväksyi vapaaehtoisen 4 euronkannatusmaksun, jolloin vaihtoehtoisestion mahdollisuus maksaa jäsenmaksunatasaraha 30 euroa.
Jäsenmaksun maksutilanteen voi tarkistaaosoitetarrasta, johon on merkitty vuosi-luku siltä vuodelta, jonka osalta maksuon maksettu. Jos merkintä on jokin muukuin vuosiluku, tarkoittaa se, että henkilöon jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa.
Yhdistyksen pankkitili:FI45 1299 3000 0798 81
Viitenumerot:1009 Tammisunnuntain juhla (36 eur)1122 kirjat ja muut myyntiartikkelit2040 jäsenmaksut (26 / 30 eur)
Yhdistyksen varainhoitaja Nina Schleifervastaa mielellään kaikkiin talousasioitakoskeviin tiedusteluihin.

Vapaussodan Helsingin seudunperinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Jyrki Uutela
puh. 040 500 4906s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com
Varapuheenjohtaja Juhani Virtanen

s-posti: juhani.virtanen@pp9.inet.fi
Sihteeri Juhani Pulkkinen

s-posti: juhani.pulkkinen@saunalahti.fi
Jäsen Anton Eskola

s-posti: anton.eskola@helsinki.fi
Jäsen Pekka Lampén

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

s-posti: sirkka.valkjarvi@gmail.com
Jäsen Liisa Viranko

s-posti: liisa.viranko@salnet.fi
*Lisäksi hallituksen kokouksessapuheoikeutta voivat käyttää

Kunniapuheenjohtaja Uolevi Langinmaa

s-posti: ubu@elisanet.fi
Varainhoitaja Nina Schleifer

s-posti: vapaussota.helsinki@gmail.com

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



Helsingin valtauksen muistopäivä
Kokoonnumme kunnianosoitukseen Vanhankirkon puistossa klo 12.
Lounasluento Ostrobotniassa: Lakeuksien eversti Matti Laurila
Filosofian tohtori Vesa Määttä luennoi klo 12.30 Chydenius-kabinetissa
jääkärieversti Matti Laurilasta, joka ennätti taistella Suomen vapauden puolesta
niin vapaussodassa kuin talvi- ja jatkosodassakin. Väitöskirjan aiheesta tehnyt
Määttä on myös Vapaussoturi-lehden päätoimittaja. Ilmoittautumiset Sirkka
Valkjärvelle (puh. 050 432 0838) viimeistään perjantaina 10.4.
Kansallisen veteraanipäivän kunnianosoitus Mannerheimin patsaalla
Yhdistyksemme lippu osallistuu kunnianosoitukseen veteraanijärjestöjen
lippulinnassa klo 10.
Vapaussodan päättymisen muistopäivä
Kokoonnumme kunnianosoituksiin klo 11 Hietaniemessä ja klo 12
Vanhankirkon puistossa. Liisa Viranko toivottaa seppeleenlaskuun osallistujat
tilaisuuden jälkeen tervetulleiksi kotiinsa Fredrikinkatu 38 A 14 (LV) 5. krs
kohottamaan maljan itsenäiselle isänmaallemme.
Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Riihimäellä
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä Jyrki Uutelalle (puh. 040 500 4906 tai s-posti
vapaussota.helsinki@gmail.com), jolta saa lisätietoja ohjelmasta ja majoitus-
vaihtoehdoista.
Ruth Munckin muistotilaisuus Hausjärvellä
Lähdemme Helsingistä noin klo 11.30 kimppakyydeillä Hausjärvelle
Veljesapu-Perinneyhdistys ry:n järjestämään Schwester Ruth Munckin
muistotilaisuuteen. Kunnianosoitukset Hausjärven vanhalla hautausmaalla
(Alitie 2, 12210 Hausjärvi) alkavat klo 13. Tämän jälkeen ruokailemme
läheisessä Pihvipaikka-ravintolassa. Ilmoittautumiset 15.7. mennessä Juhani
Virtaselle (puh. 0400 856 959 tai s-posti juhani.virtanen@pp9.inet.fi). Tumma
puku ja kunniamerkit.
Syysretki Marskin Metsästysmajalle Lopelle
Lähtö yhteiskuljetuksena klo 10 Marskin patsaalta. Perillä nautimme Marskin
perinnelounaan: Karjalanpiirakat ja munavoi; Lampaanfile, perunat,
vihannekset ja minttukastike; Ohukaiset, lakkahillo ja kermavaahto; Kahvi.
Aterian hinta on noin 40 € ja bussikuljetuksen hinta noin 25 € osallistuja-
määrästä riippuen. Paluu lähtöpysäkille klo 17 mennessä. Jalkaan ulkona
liikkumiseen sopivat kengät. Matkalla on oppaana eversti Heikki Hult.
Sitovat ilmoittautumiset Liisa Virangolle viimeistään 31.8. (puh. 0500 605 523
tai s-posti liisa.viranko@salnet.fi).

Su 12.4.

Ti 14.4.

Ma 27.4.

La 16.5.

La 16.5. 
su 17.5.

Su 2.8.

Ti 15.9.

TULEVAA OHJELMAA




