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Palveluspaikalta

V

KOHTI VAALEJA
iikko sitten havahduimme kummalliseen uutiseen: Puolustusvoimat oli ohjeistanut työntekijöitään välttämään sotilaspuvun käyttöä
julkisilla paikoilla henkilökuntaan kohdistuneiden uhkausviestien takia. Tästä
tuli välittömästi mieleen erään Yhdysvaltain merijalkaväen palkituimman miehen, kenraaliluutnantti Chesty Pullerin,
toteamus Korean sodan aikana: ”We've
been looking for the enemy for some ti
me now. We've finally found him. We're
surrounded. That simplifies things.” Vapaasti suomennettuna: ”Olemme etsineet
vihollista jo pidemmän aikaa ja olemme
lopulta löytäneet sen. Meidät on piiritet
ty. Tämä yksinkertaistaa asioita.”
Eikö Suomen Puolustusvoimien tehtävänä olekaan löytää mahdolliset terroristit
ja muut kansakuntamme viholliset? Mielestämme yleistä turvallisuutta nimenomaan lisäisi sekä armeijan että poliisilaitoksen suurempi näkyvyys katukuvassa. Jos on huoli yksittäisten puolustusvoimien työntekijöiden turvallisuudesta,
eikö silloin kannattaisi lisätä myös reserviläisten osallistumista turvallisuuden ylläpitoon esimerkiksi kodinturvajoukkojen muodossa?
Tunnustamalla väriä ja lisäämällä sotilaiden näkyvyyttä siviilielämässä osoittaisimme järkkymätöntä tahtoa puolustautua kaikenlaisia uhkia vastaan – kumpuavat ne sitten maahamme soluttautuneiden terroristien tai itärajallamme pullistelevan suurvallan taholta. Valitsimme
lehtemme kansikuvan osoittamaan sitä
tahtotilaa, joka Suomessa vallitsi vapaussodan jälkeen. Kuvassa Porin suojelus-

kunta on kokoontunut paraatiin juhlistamaan uutta lippuaan. Kaikilla suojeluskuntalaisilla on sotilaspuvun lisäksi myös
oma ase, eikä silloin kenenkään tarvinnut
välttää sotilaspuvun käyttöä julkisilla
paikoilla.
Vaalikevät on kiivaimmillaan. Politikointi
on
halvaannuttanut
päätöksenteon.
Eduskuntavaali alkaa muistuttaa karnevaalia: edes kansantaloutemme sopeutustarpeesta ei olla yksimielisiä. Heitellään lukuja hihasta - 4 ja 6 miljardia alkavat tuntua yhteismitallisilta, vaikka todellisuudessa niiden ero on huikea. Toivottavasti edes tarvittavista puolustusratkaisuista päästään yksimielisyyteen.
Historiasta pitäisi ottaa oppia: emme ole
koskaan pärjänneet yksin – emmekä ilman suojeluskuntajärjestöä.
Poliitikot ajattelevat seuraavaa vaalikautta, todelliset valtiomiehet seuraavia
sukupolvia. Vanha totuus pitää paikkansa yhtä hyvin tänä keväänä kuin ennen
vapaussotaamme. Tuolloinhan osa poliitikoista nieli karvoineen päivineen bolshevikkiagitaattoreiden puheet ja nousi
kapinaan parlamentarismia ja vallitsevaa
yhteiskuntajärjestystä vastaan valitsemalla väärät liittolaiset.
Toivomme viisaita valintoja vaalikopeissa. Suomi tarvitsee todellisia valtiomiehiä, jotka osaavat valita liittolaisen oikein
ja tehdä tarvittavat ratkaisut tulevia sukupolvia silmällä pitäen.
Jyrki Uutela ja Nina Schleifer
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TAMMI
SUNNUNTAIN
JUHLALLISUUDET

K

okoonnuimme
keskiviikkona
28.1.2015 klo 12 Vanhankirkon
puistoon vapaussodan muistomerkille kunnianosoituksiin. Lippuvartiossa
olivat Ismo Tulikorpi ja Timo Virtanen. Yhdistyksemme seppeleen laskivat Jyrki Uutela ja Liisa Viranko.

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

ne keskuudessamme vaikuttaneet jäse
nemme, jotka vielä hiljattain olivat aktii
visesti mukana vaalimassa vapaussodan
kallisarvoista perintöä. Poisnukkuneiden
elämännäkemys sisälsi kunnioituksen ja
arvostuksen niitä kansalaisia kohtaan,
jotka olivat hankkimassa maallemme it
senäisyyttä ja vapautta. Vapaussotam
me alkujuuret löytyvät osin tästä talosta,
jonka puitteissa 100 vuotta sitten syntyi
kunniakas jääkäriliike. Tammisunnun
taina 1918 alkoi kenraali Mannerheimin
ja vapaussoturien toimesta venäläisten
aseistariisuminen Pohjanmaalla, mikä
johti lopulta pääkaupungin voitonpa
raatiin toukokuun 16. päivänä 1918. Säi
lyköön nämä kansakuntamme suuret ta
pahtumat kansamme kunniakkaassa
historiassa kertoen jälkipolvillekin va
paustaistelumme kulun ja merkityksen.
Tähän me pyrimme edesmenneiden lailla
samalla luottaen rakkaan isänmaamme
tulevaisuuteen.”
Tunnelmaan sopien
lauloi kvartetti Aarne Sihvon säveltämän
Jääkärin laulun.

 Valok. Nina Schleifer

Illalla kokoonnuimme Ostrobotnian Chydenius-kabinettiin juhlimaan Tammisunnuntaita perinteisin menoin. Tilaisuus
alkoi juhlavasti, kun liput saapuivat Terttu
Ahon ja Juhani Virtasen kantamina.

Muistosanat

Kaaderilaulajien kvartetin laulaman Sil
lanpään marssilaulun jälkeen lausui
kunniajäsenemme Paul Voss muistosanat
kahdeksasta poisnukkuneesta yhdistyksemme jäsenestä: ”Kun tuuli käy hänen
ylitseen ei häntä enää ole – nämä pyhän
raamatun ikimuistoiset sanat siirtävät
ajatuksemme niihin jäseniimme, jotka
vuorollaan ovat saaneet iäisyyskutsun
tästä maailmasta. Tänään täällä Tam
misunnuntain juhlassa tulevat mieleen

4

Juhlamenojen ohjaaja Liisa Viranko sytytti
kynttilän Paul Vossin lausumien muistosanojen
jälkeen.  Valok. Nina Schleifer

Tervehdyspuhe

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Jyrki
Uutela totesi tervehdyspuheessaan, että
tammisunnuntai on paljon merkityksellisempi ajankohta kuin sen Suomessa saaman huomion määrästä voisi päätellä.

Monien tuhansien suomalaisten aktivistien panoksen ansiosta meillä oli Tammisunnuntain lähestyessä valmius aloittaa
vastarinta. Yksi asia kuitenkin puuttui:
johtaja. On ymmärrettävää, että itsenäisyysliikkeelle ei ollut muodostunut johtajaa, sillä oli jouduttu toimimaan salassa.
Jos Mannerheim ei olisi tullut paikalle,
tuskin toiminta olisi alkanut niin järjestelmällisesti. Mannerheimhan oli käynyt
vuoden 1918 tammikuun alussa Pietarissa, missä hän totesi, että tilanne on toivoton. Tammikuun 12.-14. päivänä hän
osallistui kolmeen salaisen sotilaskomitean kokoukseen, ja ilmoitti eroavansa
todettuaan, että komitea vain puhuu eikä
tee mitään. Sotilaskomitea pyysi häntä
johtajakseen 15.1. ja samana päivänä
Mannerheim sai Svinhufvudilta valtuutuksen palauttaa järjestys maahan. Ennättipä hän samaisena päivänä hankkia
15 miljoonaa markkaakin vapaussodan
aloittamiseen. Illalla 17. tammikuuta lähti juna kohti Vaasaa, ja 18. päivänä sotilaskomitea oli muodostunut esikunnaksi,
jota Mannerheim menestyksekkäästi
johti. Tuskin kukaan uskoisi tarinaa todeksi, jos tästä ajanjaksosta tekisi elokuvan. Tapahtumat etenivät vauhdilla ja
sattumallakin oli oma osuutensa. Uutela
huomautti puheensa lopuksi, että näin
upeita tarinoita meillä on omasta takaa,
mutta valitettavan vähän niitä kerrotaan.

Puheen jälkeen kohotimme kuohuviinimaljan itsenäiselle isänmaalle. Uutela totesi myös, että ohjelmassa seuraavana
olisi ollut Sinisen ristin luovutus yhdistyksemme pitkäaikaiselle ja ansioituneelle jäsenelle Pekka Lariolle, joka valitettavasti oli estynyt saapumasta paikalle.
Hän sai kuitenkin poissaolevanakin runsaat aplodit kiitokseksi vapaussota-aatteen eteen tekemästään työstä. Muutaman päivän päästä valitettava suru-uutinen kantautui tietoomme: Pekka Lario oli
kuollut 24.1.2015. Hän oli kuitenkin ennättänyt saada tiedon hänelle myönnetystä huomionosoituksesta ja ollut erityisen tyytyväinen siitä, että hänen ansionsa
Santahaminan Jääkäritalon perustamisessa oli pantu merkille.

Salin täydeltä juhlavieraita nauttimassa illan
ohjelmasta.  Valok. Nina Schleifer

Kaaderilaulajien kvartetti: Matti Ahtiainen,
Heikki Hult, Pekka Tuomisalo ja Rainer
Hannikainen.  Valok. Nina Schleifer

Musiikillisia herkkupaloja

Sitten olikin vuorossa sekä ruumiin että
sielun ravintoa. Illalliseksi nautimme
paistibuffetin herkkuja, ja sielullisesta
hyvästä olosta vastasi Kaaderilaulajien
kvartetti, joka esitti Leevi Madetojan sävellyksen Kaunehin maa, Georg Malmstenin Merimiehen kotiikävän sekä perinteisen serenadin Kristallen den fina.
Kvartettia johti ja kakkostenoria lauloi
evl Matti Ahtiainen, ykköstenoria lauloi
ev Heikki Hult, ykkösbassoa kom Pekka
Tuomisalo, ja kakkosbassoa evl Rainer
Hannikainen. Saatoimme todeta, että
mainiossa kvartetissa olivat edustettuina
kaikki puolustushaarat.
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Harvoin on missään tilaisuudessa yhteislaulu kaikunut niin komeasti kuin Tammisunnuntain juhlassamme Kaaderilaulajien kvartetin toimiessa esilaulajina.
Lauloimme vuonna 1919 julkaistusta
Heikki Klemetin laulukirjasta lainatun
Vapaussoturin laulun sekä Jean Sibeliuksen 150-juhlavuoden kunniaksi Uus
maalaisten laulun ennen yhdistyksen jokaisessa tapaamisessa laulettua laulua
Kuullos pyhä vala.
Kvartetti huomioi yhdistyksen hallituksen tehtävät jättävää Anja Vossia laulamalla hänelle serenadin Warum bist du
so fern. Vielä ennen kotimatkaa saimme
nauttia kvartetin tunnelmapalasta: ”Kun
ilta tummentuu, ja syttyy tähdet taivaan
…” hyvästeli Kaaderilaulajien kvartetti
meidän iltamme päätteeksi Georg
Malmstenin säveltämän Ilta Skanssissa
-laulun myötä.

Lähtöhetkellä AnnaLiisa InhamaaHäkkinen
sai kavaljeereikseen Ilmari Ojalan ja Anton
Eskolan  ilmeistä päätellen ilta oli onnistunut.
 Valok. Nina Schleifer

Juhlapuhe

Juhlapuheen piti kauppatieteiden maisteri Jari Oksman aiheenaan Helsinki
Vuonna 1918. Lyhennelmä puheesta on
oheistettu tämän artikkelin päätteeksi.
Nina Schleifer
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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
Helsinki 1918

Tammisunnuntaina 1918 Valtioneuvoston linnassa oli Helsingissä uusi hallitus, joka kutsui itseään kansanvaltuuskunnaksi, ja sen eduskuntaa
vastaava elin kutsui itseään työväenpääneuvostoksi. Tätä pääneuvostoa ei ollut luonnollisestikaan asetettu toimeensa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden omaavissa vaaleissa, vaan se jatkoi
täydennettynä eduskunnan vasemmiston edustajien toimesta, jotka olivat ilmaisseet tahtonsa
jatkaa tässä epäparlamentaarisessa elimessä.
Samoihin aikoihin suoritettiin entisen eduskunnan porvarillisten edustajien ja ministereiden
etsintöjä ja pidätyksiä. Monet, jotka olivat todenneet tilanteen vaaralliseksi itselleen olivat jo

poistuneet kaupungista, osa piileskeli maan alla
ja jotkut, joiden itsetunto oli sitä mieltä, ettei ollut mitään pelättävää olivat avoimesti tavoitettavissa asunnoissaan. Tällaisen etsinnän yhteydessä edustaja Antti Mikkola pidätettiin kotoaan, vietiin kiinniotettuna Pengerkadun poliisiasemalle ja vangittiin kansanvaltuuskunnan päätöksellä. Seuraavan päivän aamuna punakaartilaisjoukko haki hänet Pengerkadulta, marssitti
Eläintarhanlahden rantaan ja surmasi hänet.
Pääkaupungin ihmiset eivät jääneet toimettomiksi näissä olosuhteissa, joissa laittomat vapaudenriistot ja murhat kukoistivat. Helsingissä
perustettiin Yhteishyvän valiokunta, jonka johdossa oli monia sen ajan tunnettuja helsinkiläisiä
vaikuttajia. Tämän valiokunnan nimissä haettiin
liikepankeistamme kahden miljoonan markan
laina, jolla oli tarkoitus ostaa aseita kaupungissa
oleskelevilta venäläisiltä sotajoukoilta. Samalla
päätettiin myös Helsingin Valkokaartin perustamisesta ja aseiden hankkimisesta. Kevättalven
suosituimpia harrastuksia helsinkiläisten keskuudessa olikin sitten venäläisiltä ostettujen
aseiden salakuljettaminen välivarastoihin ja niiden lopullisille sijoituspaikoille. Tässä tehtävässä
kunnostautuivat pääasiassa naiset, joiden sen
aikainen talvimuoti soveltui hyvin kivääreiden ja
patruunoiden kuljettamiseen. Sen aikaiset häveliäisyyssäännökset estivät myös tarkastamasta
naisia fyysisesti, joten pitkien talvitakkien ja käsipuuhkien alla pistoolit, panokset, käsikranaatit,
kiväärit ja niiden osat liikkuivat kaupungin kaduilla punakaartilaispatrullien silmien edessä
varsin estottomasti. Hurjimpia tarinoita kerrotaan eräästä helsinkiläisrouvasta, joka oli naamioinut Maxim-konekiväärin kiinni korkeaan
huonepalmuun, jota hän ajurin avustuksella lähti
siirtämään asunnostaan sille tarkoitetulle varastointipaikalle. Myös nuoret naiset kunnostautuivat aseiden salakuljetuksessa. Kuuluisimmaksi
nousi mm. tekniikan ylioppilas Verna Eriksson,
joka talvitakkinsa alla salakuljetti useita kymmeniä kiloja konekiväärin panosvöitä ja pistooleita.
Valkokaartit oli päätetty organisoida sotilaallisesti siten, että perustettiin neljä pataljoonaa: sininen, joka koostui pääasiassa suomenkielisistä
kaupunkilaisista, keltainen eli ruotsinkielinen ja
vihreä sekä neljäs ns. etappipataljoona. Näistä
pataljoonista oli kevään taisteluiden aikaan
merkittävimpiä kolme ensin mainittua, sillä ne
saatiin määrävahvuisiksi ja ne osallistuivat valtauspäivänä aktiivisesti Helsingistä käytyihin
taisteluihin. Helsinkiin perustetun valkokaartin
vahvuus oli valtauspäivänä noin 2 000 miestä eli
lähes sama vahvuus, joka Helsingin punakaartilla oli käytössään.

Punaisen vallan aikana valkokaarti ei luonnollisestikaan voinut pitää avoimia harjoituksia vaan
harjoittelu tapahtui pääasiassa yksityisasunnoissa ryhmän vahvuisena. Tärkeimpinä koulutuksellisina asioina olivat lähinnä aseotteet, tähtääminen makuulta, polvelta ja pystystä, sekä
marssiminen tahdissa. Tämä marssiharjoitus piti
tietenkin peittelyn vuoksi suorittaa "sukkasillaan" etteivät mahdollisesti muut talossa asuvat
saaneet vihiä ryhmän sijoituspaikaksi määrätystä
asunnosta. Valkokaartin esikunta määräsi kullekin joukkueelle oman tehtävän valtauksen alkamista silmällä pitäen, ja ryhmät ja niiden aseistus pyrittiin sijoittamaan niiden suunnitelluille
toiminta-alueille.
Helsingin Valkokaartin johdossa toimi lääninsihteeri, everstiluutnantti Carl VossSchrader,
jolla oli esikuntakokemusta tsaarin armeijasta.
Sinisen pataljoonan komentajana toimi Suomalaisen Yhteiskoulun voimistelun opettaja Klaus
U. Suomela, keltaisen luutnantti Martti Leino
nen, vihreän Arndt Malmström sekä etappipataljoonan johtajana taiteilija Alpo Sailo. Voidaan
sanoa, että valkokaartin johto oli asiansa hyvin
taitavia organisoinnin ja luovan toiminnan miehiä.
Kaupungin pääasiallisina tiedonlähteinä olivat
kansanvaltuuskunnan julkaisemat tiedotteet ja
punaisten pää-äänenkannattaja Työmieslehti,
joka vahvaa propagandaa harjoittaen tiedotti
vallankumoustaisteluiden etenemisestä. Edustaja Mikkolan murha sai paljon julkisuutta mm.
ulkomailla. Kansanvaltuuskunnan kieltäydyttyä
tutkimasta sitä taikka asettamasta yleisesti tiedossa olevia murhaajia edesvastuuseen, alkoi
punaisten omakin lehdistö Työmiehen johdolla
arvostella tilannetta. Valkoisella puolella ei kuitenkaan tahdottu pelkästään olla näiden tietojen
varassa, vaan kaupunkiin perustettiin useita salaisia lennätinasemia, joista pystyttiin olemaan
yhteydessä ulkomaailmaan. Lisäksi venäläisten
kontrolloimaa Suomen Rautateiden lennätintä
pystyttiin öisin käyttämään hyväksi viestien välittämiseksi valkoisille joukoille. Punaiset yrittivät ottaa lennättimen haltuunsa, mutta Venäjän
hallitus tämän viime kädessä esti, sillä rautateiden lennätinyhteydet olivat venäläisille elintärkeitä sotatoimien ja joukkojen siirtojen vuoksi.
Tämä yhteys toimi 11.3.1918 saakka, jolloin Porissa olevat punaiset havaitsivat kutsuttaessa
Vaasan aseman vastaavan ja katkaisivat linjan.
Kulosaaressa toimi jääkäri Leo Ekbergin hoitama salainen lennätinasema, joka oli yhteydessä
Tallinnaan ja jonka välityksellä kaupungin valkoinen väestö sai tietoa sotatilanteen kehittymisestä maailmansodan rintamilla.
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Näistä lähteistä saatu tieto välitettiin painamalla
salaa Vapaa Sana  Fria Ord -nimistä lehtistä,
jossa uutisia pyrittiin välittämään kaupungin
valkoiselle väestölle. Tämän täytyi luonnollisestikin tapahtua varsin salaisesti, ja lehti levisi kädestä käteen periaatteella. Sen luettuaan henkilö
antoi sen käteen seuraavalle tuntemalleen henkilölle, ja kiinni jäänyt ei koskaan tiennyt keneltä
oli sen saanut. Punaiset eivät onnistuneet koko
kapinan aikana paljastamaan Vapaan Sanan
painopisteitä, eikä massalevittäjiä, joten tämä
tiedotusmuoto onnistui hyvin ja piti yllä kaupunkilaisten taistelumoraalia. Valitettavasti lehden kappaleita ei ole jäänyt arkistoihin tutkijoiden käytettäväksi, mutta aikalaiskertomusten
mukaan ne olivat myöhemmänkin tiedon valossa
varsin objektiivisia ja realistisia. Punaisen puolen lennokas propaganda sen sijaan alkoi varsinkin loppuvaiheessa jo horjuttaa omienkin uskoa
asian oikeutukseen.
Eräs merkittävin sotilaallinen operaatio, joka
Helsingissä suoritettiin punaisen vallan aikana,
oli insinööri Allan Staffansin ja hänen työryhmänsä suorittama Helsingin maalinnoituksen
tykkiasemien lukkojen purku. Itärintaman sotatapahtumat etenivät siten, että 3.3.1918 Saksa
pakotti Leninin hallituksen Brest-Litovskin rauhansopimukseen. Näihin rauhanehtoihin vedoten sekä lukuisia asiakirjoja väärentäen Staffans
ryhmänsä kanssa esiintyi valvontayksikkönä, joka oli komennettu "huoltamaan" venäläisten
hallussa olevia tykistöasemia. Näitä asemia olivat sekä merilinnoituksemme, jotka pitkään
muodostivat meripuolustusaseemme Helsingin
ulkosaarilla sekä mm. Leppävaarassa olleet järeät maalinnoituksen tykistöasemat. Tämä viisi
viikkoa kestänyt toimenpide kokonaisuutena oli
melkoinen voimannäyte Kone Osakeyhtiön insinööriltä ja hänen työryhmältään. Tämän ansiosta koko Helsingin linnoitusjärjestelmän tykistö
tehtiin toimintakelvottomaksi.
Elämästä kaupungissa mainittakoon, että kansanvaltuuskunnalla oli todellisia ongelmia mm.
kunnallishallinnon järjestämisessä. Vaikka maahan perustettiin välittömästi Tammisunnuntain
jälkeen punainen oikeuslaitos - vallankumousoikeudet - ei hallintoa saatu uskottavasti järjestymään. Lisäksi sotatilanteesta johtuen kaupunkia
alkoi vaivata suuri elintarvikepula, joka olikin
kapinan aikana ainoita kunnallishallinnon osaalueita, joilla punainen ja valkoinen osapuoli tekivät yhteistyötä. Nälkä oli yhteinen asia! Elintarvikeapua kaupunkiin saatiin Venäjältä hankitun viljajunan muodossa vasta muutamia päiviä
ennen valtausta, ja sillä oli vain vähän merkitystä
paikallisesti.
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Helsinkiläisiä osallistui taisteluihin vapaussodassa mm. alkuvaiheessa Itä-Uudenmaan valkoisten yrittäessä hyökätä Sipoosta Keravalle
rautatietä pitkin tavoitteenaan katkaista rautatieyhteydet pohjoiseen ja eristää Helsinki. Tämä
hyökkäys kuitenkin epäonnistui, ja joukko joutui
vetäytymään Porvooseen ja sitä kautta Pellingin
ulkosaarille, jossa se piti pintansa maaliskuuhun
saakka. Saksalaisen tiedustelukoneen laskeuduttua Pellingin edustalle, joukko sai tiedon siitä,
että saksalaiset joukot olivat ottaneet Tallinnan
haltuunsa, ja joukko siirtyi viimeisiä kevätjäitä
pitkin Suursaaren kautta Tallinnaan, josta se palasi saksalaisen retkikunnan mukana Hankoon.
Länsi-Uudellamaalla toimi myös alkuvaiheessa
valkokaarti, johon Helsingistä onnistui pakenemaan monia nuoria miehiä, jotka taistelivat tämän joukon mukana ensivaiheessa Siuntion kartanossa eli Svidjassa ja myöhemmin Sigurdsissa.
Sigurdsin taisteluista tämä joukko pakeni Upinniemen kivilouhimolle, josta se vielä yritti epäonnistunutta hyökkäystä Mäkiluodon linnakkeeseen, kunnes antautui Ruotsin sotilasasiamiehen
välittämissä neuvotteluissa ja vietti loppuajan
sotavankeudessa Liisankadulla sijaitsevassa Reaalilyseossa (nyk. Sibelius-lukio). Aikalaiskertomuksesta olen kuullut, miten monet naiset osallistuivat Reaalilyseossa muonitustehtäviin, koska
punaisen esivallan resurssit eivät riittäneet
Ruotsin suojeluksessa olevien vankien hyvinvoinnista vastaamiseen. Tämä muonitustehtävä
oli yksi konkreettinen esimerkki siitä yhteistyöstä, jota osapuolet tapahtumien aikana suostuivat
yhdessä tekemään, sillä sekä vangit että heidän
vartijansa olivat yhtä nälkäisiä.
Helsingissä alkoi olla valmista lopullista vapautusta varten: valkokaarti oli aseistettu ja sijoitettu suunniteltuihin tehtäviinsä. Odotettiin vain
lopullista signaalia siitä, miten ja milloin olisi
oikea aika asettua vastarintaan ja kaataa laiton
punainen valta. Ensimmäinen positiivinen signaali oli tieto saksalaisten suorittamasta maihinnoususta Hankoon. Punainen lehdistö pyrki
tämän asian todenperäisyyden voimakkaasti
kieltämään ja selitti kyseessä olevan vain saksalaisiin univormuihin puettujen valkokaartilaisjoukkojen purjehduksesta Hangon edustalla.
Työmieslehden uskottavuus alkoi kuitenkin horjua helsinkiläisten keskuudessa kun mm. lehden
samaisessa numerossa venäläiset olivat julkaisseet vastalauseensa saksalaisten joukkojen maihinnousun vuoksi vedoten sen olevan ristiriidassa Brest-Litovskin rauhanehtojen kanssa. Työmies alkoi kiireessään puhua itseään pussiin ja
antoi myös palstatilaa omille kriittisille kirjoituksille vallankumouksen jatkamisen mielek-

kyydestä. Kaupungin valtaapitävän puolen rivit
alkoivat siis viimeisen taiston lähestyessä rakoilla. Valkoinen puoli sen sijaan odotti oikeaa hetkeä aloittaa taistelut, sinänsä taktisesti viisaasti,
kun lopputulos alkoi varmistua. Lisäksi pelättiin
raskaita kostotoimenpiteitä, joita voitaisiin tehdä
Reaalilyseon lukuisille vangeille, jos taistelut
aloitettaisiin väärään aikaan. Näiden tosiseikkojen valossa pidän toteennäytettynä, että Helsingin valkokaarti johtonsa ansiosta toimi valtauksen lähestyessä viisaasti ja vastuullisesti kansalaisten henkeä kunnioittaen.
Saksalainen divisioona eteni Hangosta Karjaalle,
jossa se kävi ensimmäiset vähäiset taistelunsa
paikallista punakaartia vastaan ja eteni sen jälkeen Lohjan kautta Leppävaaraan, jossa se kohtasi Helsingin maalinnoituksen varustukset. Tieto oli saatu siitä, että maalinnoituksen tykit olivat toimintakelvottomat, ja linnoituksen valtaus
tulisi olemaan saksalaisille helppo tehtävä. Vuosina 1914-17 rakennetut linnoitukset edustivat
aikansa linnoitusrakentamisen huippua, mutta
ne oli suunniteltu divisioonan vahvuisen joukon
puolustusasemiksi ja vaativat lisäksi erikoishenkilökuntaa kuten koulutettuja tykkimiehiä, joita
punaisilla ei ollut. Punaisilla oli valtauspäivänä
noin 3 000 miehen vahvuiset joukot kaupungissa
eli vain noin kolme pataljoonaa, joka oli vain vähän enemmän kuin Helsingin salaisen valkokaartin vahvuus.
Ruotsin sotilasasiamies, kapteeni af Ekström,
joka oli koko tapahtumien ajan toiminut ansiokkaasti välittäjänä punaisten ja valkoisten välillä,
vei punaisen delegaation Leppävaaran kartanoon
neuvottelemaan antautumisesta kenraali Rüdi
ger von der Goltzin kanssa. Valtuuskunta tivasi
aluksi, millä valtuuksilla saksalainen retkikunta
oli edennyt Helsingin edustalle. Kenraali vastasi,
että hän oli tullut Suomen pääministerin pyynnöstä ja Saksan keisarin käskystä ja vaati kaupungin ehdotonta antautumista. Aikaa annettiin
11.4.1918 klo 16 saakka. Punainen delegaatio
matkusti Ekströmin autolla Helsingin työväentalolle, jossa järjestettiin varsinainen hulinakokous. Helsingin punakaarti oli jo oma-aloitteisesti sopinut antautumisesta ja antautumisjulistuskin oli jo painettu Työmiehen kirjapainossa,
mutta Viipuriin siirtyneen kansanvaltuuskunnan
oikeusministerin ja samalla punakaartin esikuntaan kuuluvan Antti Kivirannan pitämä palopuhe sai punakaartin perumaan tämän päätöksen.
Vanhat johtajat pidätettiin ja tilalle valittiin uudet, jotka tahtoivat taistella Helsingistä.
Kapteeni af Ekström soitti von der Goltzille, että
Helsingin punakaarti oli päättänyt hylätä esitetyn antautumisvaatimuksen. Tasan kello 16 sak-

salaiset hyökkäsivät Leppävaarassa maalinnoitusta puolustaneita joukkoja vastaan, ja lyhyen
taistelun jälkeen punaiset irtautuivat hyvin linnoitetuista asemistaan. Saksalaiset etenivät illan
kuluessa nykyiseen Etelä-Haagaan Grejuksen tilan edustalle noin klo 19.30 mennessä. Grejuksen tilalla sattui murheellinen episodi kun tilan
päärakennusta puolustavat punaiset eivät onnistuneet kommunikoimaan keskenään riittävän
selvästi. Yläkerrasta näytettiin saksalaisille valkoista lippua, mutta kahden saksalaisen tiedustelijan edetessä talolle, sen kellarikerroksista
avattiin tuli heitä kohti. Tässä tilanteessa saivat
surmansa gefreiter Kurt Seibt ja grenadier Art
hur Beukert, joiden muistomerkki on nykyisellä
Korppaantiellä. Tämän sotarikoksen saivat Grejuksen puolustajat maksaa seuraavana aamuna,
sillä heidät ja muutamia Leppävaarasta tavattuja sala-ampujia teloitettiin turvepehkusuolla lähellä Haagan liikenneympyrää. Näistä tapahtumista on mm. kertonut Wolfgang Halsti, joka
tuolloin 12-vuotiaana koulupoikana toimi tulkkina vankien kuulusteluissa. Nämä teloitukset
ovat tiettävästi ainoat, jotka saksalaiset toimeenpanivat Helsingin taisteluiden yhteydessä.
Varsinainen päähyökkäys kaupunkiin alkoi
12.4.1918 aamuna klo 5.30, jolloin saksalaiset
ylittivät Mätäojan Etelä-Haagassa ja jatkoivat
kolmena kärkenä kohti keskikaupunkia. Vasen
sivusta hyökkäsi kohti Ilmalan säähavaintoasemaa, joka sijaitsi korkealla kalliolla, jossa nykyään on vesitorni, tavoitteenaan Fredriksbergin
eli nykyisen Pasilan asema. Keskimmäinen osasto eteni nykyistä Mannerheimintietä kohti Tilkkaa, jossa sijaitsi venäläinen sotilassairaala ja sitä kautta nykyisen Meilahden ja Töölön läpi
kohti Hippodromia ja Töölön Sokeritehdasta,
jotka sijaitsivat nykyisen Kisahallin ja Oopperan
paikalla. Näiden lisäksi eteni osasto oikealla
Munkkiniemen sillalta, rantaa pitkin tavoitteenaan Lapinlahti ja sitä kautta eteläisimmät kaupunginosat.
Punaisten vastarinta oli varsin voimakasta Ilmalan ja Tilkan kallioilla, mutta murtui vähitellen
taistelun edetessä aamupäivällä. Punaiset kuljettivat joukkojaan raitiovaunuilla, joiden linjat
ulottuivat silloiseen Etelä-Haagaan saakka. Pohjoisesta palaavat raitiovaunut ruuhkautuivat valtauspäivänä Aleksanterinkadun mittaiseksi jonoksi, kun kohti keskikaupunkia pakenevat punaiset joukot ajoivat raitiovaunuilla pakoon eteneviä saksalaisia.
Pasilan asema vallattiin klo 13 aikoihin, ja saksalaisten saavuttua asemalle päärautatien suunnasta tuli vielä viimeinen juna ulos piiritetystä
Helsingistä joutuen saksalaisten tuleen asemalla.
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Juna ajoi läpi tulituksesta ja tuli pysäytetyksi
vasta Tikkurilassa, jonne saksalaiset olivat lähettäneet jo edellisenä päivänä varmistavan osaston. Pakeneminen Helsingistä oli tästä eteenpäin
siis mahdotonta. Etelän suunta tukittiin samaten
siten, että saksalainen laivasto-osasto nousi
maihin Katajanokalla ja eteni Uspenskin katedraalin tasalle jääden siihen asemiin odottamaan pohjoisesta päin eteneviä osastoja, joista
ensimmäiset saapuivat illan suussa Esplanadin
puiston teatterin puoleiseen päähän.
Näihin asetelmiin ensimmäisen valtauspäivän
tapahtumat sitten kulminoituivatkin. Helsingin
valkokaartin taistelijat oli hälytetty aseisiin puolen päivän aikaan, ja he lähtivät ryhminä hakeutumaan määrätyille sijoituspaikoilleen. Kaivopuiston, Ullanlinnan, Eiran, Kaartinkaupungin
ja muiden eteläisten kaupunginosien joukkojen
kokoontumispaikaksi oli määrätty Ruotsalainen
Teatteri, johon saksalaiset ennen yötauon alkamista ehtivät. Sitä mukaan kun saksalaiset etenivät, heihin liittyi lukuisa määrä Helsingin valkokaartilaisia. Ainoastaan juuri eteläisissä kaupunginosissa valkokaartilaiset olivat kadulla
liikkeellä ennen saksalaisia ja osallistuivat siellä
kahakointiin punakaartilaisosastojen kanssa.
Aamun valjetessa punaisilla oli keskikaupungilla
enää hallussaan yksittäisiä rakennuksia. Tärkein
ja merkittävin oli Reaalilyseo, jossa Länsi-Uudenmaan pataljoonan vankeja pidettiin. Saksalaiset päättivät vallata koulun siitäkin huolimatta, että kostotoimenpiteisiin vankeja kohtaan
ryhdyttäisiin. Valtaus onnistui hyvin ja vangit
vapautettiin vahingoittumattomina.
Kaupungin taistelut kulminoituivat oikeastaan
tähän. Siltasaareen ei enää lähdetty hyökkäämään, sillä se oli piiritetty kaikista suunnista.
Pitkällä sillalla neuvoteltiin valkoisten lippujen
alla ja sovittiin, että Siltasaaressa, Hakaniemessä, Kalliossa, Hermannissa ja Sörnäisissä olevat
punaiset antautuvat klo 14 mennessä. Näin tapahtuikin, ja Kallion kirkon torniin nousi noihin
aikoihin valkoinen lippu antautumisen merkiksi.
Epämääräistä sala-ammuntaa kesti seuraavaan
päivään saakka, mutta se ei aiheuttanut suurempaa vahinkoa.
Mikä siis oli helsinkiläisten merkitys vapaussodassa? Itse pitäisin merkittävimpänä sitä, että
Allan Staffansin ryhmä teki Helsingin maa- ja
merilinnoituksen toimintakyvyttömäksi ja mahdollisti siten saksalaisen avustusretkikunnan
saapumisen Helsinkiin. Tästä tapahtumasta alkoi aseveljeys, joka sotilasavun muodossa jatkui
tässä ensimmäisessä vaiheessa 15.12.1918 saakka, jolloin Saksa rauhansopimuksen mukaan
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joutui vetämään joukkonsa pois Suomesta ja
Baltian maista. Saksalaisten läsnäolo vakautti
yhteiskuntaamme vuoden 1918 aikana ja auttoi
orastavien puolustusvoimiemme kouluttamisessa ja varustamisessa. Lisäksi Saksan asevoimien
läsnäolo Suomessa piti Venäjän ja länsiliittoutuneiden välittömän intervention mahdollisuuden
vähäisenä, sillä ne eivät tahtoneet joutua uuden
rintaman sotaan maailmansodan varminta voittajaehdokasta vastaan. Vasta marraskuussa tietoon tullut Saksan tappio, joka tuli täydellisenä
yllätyksenä kaikille osapuolille, muutti radikaalisti alueemme sotilaspoliittista tilannetta ja johti
heimosotina tunnettuun ajanjaksoon lähialueillamme.
Lisäksi helsinkiläiset osallistuivat kaikkiin Uudenmaan alueella käytyihin vapaussodan taisteluihin - ensin Keravan taisteluun ja myöhemmin
Svidjan ja Sigurdsin taisteluihin. Olemassaolollaan nämä joukot sitoivat määrällisesti vahvoja
punakaartilaisyksikköjä Etelä-Suomeen. Näitä
joukkoja olisi kipeästi tarvittu rintamalinjoilla,
varsinkin punaisten hyökkäysvaiheen aikana
helmi-maaliskuussa. Sigurdsin taistelu sitoi
kymmenen punakaartin komppaniaa ja tykistöyksikköjä.
Vaikka varsinaista sabotaasitoimintaa Helsingissä kansanvaltuuskunnan hallinnolle ei onnistuttu merkittävässä määrin toteuttamaan, olivat
pääkaupungista Tallinnaan ja Pohjanmaalle välitettävät tiedustelutiedot merkityksellisiä valkoisten sodanjohdolle. Mannerheimin esikunta
oli reaaliaikaisesti selvillä pääkaupungissa vallitsevasta tilanteesta ja siellä olevien joukkojen
vahvuudesta.
Se, että Helsingin valkokaarti ei oma-aloitteisesti
ryhtynyt täysimittaisiin taistelutoimiin ennen
saksalaisten saapumista, osoittaa mielestäni
myös sotilaallista kaukonäköisyyttä. Kun apua
kerran oli tulossa, oli tietenkin järkevämpää
taistella koko vahvuudella kuin yksittäisillä hajanaisilla ryhmillä, joiden esiintulo ennen ratkaisevia taisteluita olisi ollut riskialtista. Historiankirjoituksessa saksalaiset ovat saaneet kunnian Helsingin vapauttamisesta - ja se näille
maailmansodan karaisemille sotilaille kuuluukin. Helsingin valkoinen kaarti toimi vastuuntuntoisesti omaksuessaan avustajan roolin taistelupäivän tapahtumissa ja vastatessaan järjestyksestä välittömästi taisteluiden jälkeen olojen
normalisointiin saakka.
Jari Oksman

KARJALAINEN
RINTAMA
KOMENTAJA
LENNART OESCH

F

ilosofian tohtori Klaus Oesch
kokosi Ostrobotnian Chydeniussalin täyteen kiinnostuneita kuulijoita, kun hän kertoi ennen julkaisemattomien valokuvien myötä Lennart
Oeschin tarinan ”isoisänsä silmin”.

1880-1900 Suomeen tulleet Oeschit olivat Sveitsin kansalaisia, ja sveitsiläinen
perintö pysyi tärkeänä kaikille Oescheille.
Pyhäjärvellä vuonna 1892 syntyneellä
Lennart Oeschilla olikin tapana sanoa:
”Olen syntyperäinen suomalainen ja
täysverinen sveitsiläinen”. Oeschien kotikieli oli schwyzerdutsch eli sveitsinsaksa.
Oeschien sielunmaiseman peruskoordinaatteina olivat Bernin Ylämaan kolmituhantinen Oeschenhornin sarvialppi,
sen alla lepäävä Oeschinenseen vuoristojärvi ja Schwarzeneggin vuoristokylä
kirkkoineen, vanhoine maalaistaloineen
ja vehreine alppiniittyineen. Tämä oli
eräs syistä, miksi Oeschit hakeutuivat
Suomessa sellaiseen paikkaan, mikä
muistuttaa Sveitsiä. Tällainen paikka
löytyi Karjalan Tohmajärveltä, jossa on
paljon vaara- ja järvimaisemaa.
Oeschien sukuvaakuna on peräisin Sveitsin valaliiton syntyajoilta. Vuonna 1407
berniläiset talonpojat puolustivat itsenäistä talonpoikaisvaltiotaan voittoisasti
Savoijin varakreivin ritariarmeijaa vastaan. Tuolta ajalta sukuvaakunassa on
sotaonnen oikullisuuden symbolina toimivaa keltaista puolikuuta halkova luunuoli sekä valkoinen onnen tähti tarkoittamassa ihmisen vapautta ja mahdollisuutta valita oma elämänuransa. Vaakuna oli aina läsnä myös Lennart Oeschin

elämässä, sillä se oli ikuistettu lasimaalauksena hänen olohuoneensa ikkunaan.

Lennart Oeschin vanhemmat Chrigu ja
Anna Oesch perustivat juustomeijerin
Pyhäjärvelle Karjalan kannakselle 1880luvun loppupuolella. Heidän elämänfilosofiansa oli protestanttinen ja preussilaisen kurin sävyttämä: ”Bete und Arbeite”
– ”Rukoile ja tee työtä”.
Perheeseen syntyi 3 tyttöä ja 5 poikaa,
joista useimmat päätyivät tilanomistajiksi tai kauppiaiksi. Lennart Oesch lähti
kuitenkin Viipurin Suomalaisen Reaalilyseon jälkeen opiskelemaan kasvitiedettä Helsingin yliopistoon. Vuoden 1914
syksyllä hän oli Ostrobotniassa niiden
nuorten miesten joukossa, jotka halusivat
Suomen itsenäistyvän ja jotka lähtivät
hakemaan sotataitoja Saksasta. Kysyessään isältään lupaa lähteä Lockstedtiin
jääkärioppiin, tämä vastasi: ”Jos minä
olisin nuorempi mies, lähtisin itsekin”.
Lockstedtissa saadun peruskoulutusjakson jälkeen hän sai komennuksen Suomeen etappijääkäriksi asemapaikkoinaan
Nurmes ja Lieksa. Palattuaan Jääkäripataljoona 27:n palvelukseen hän sai sotakasteensa itärintamalla Misse-joella.

Lennart Oesch JP27:n kanssa Missejoella
vuonna 1916  Valok. Klaus Oeschin kokoelma
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kurssikirja kiinalaisesta strategisesta
ajattelusta teki lähtemättömän vaikutuksen Oeschiin ja hän hyödynsikin tulevaisuudessa usein sen oppeja.

Filosofian tohtori Klaus Oesch  Valok. Nina Schleifer

Suomen vapaussodassa hän toimi pataljoonankomentajana Viipurin suunnalla.
Raudussa käytiin hänen johdollaan dramaattinen taistelu, jossa hänen vanhempi
veljensä, metsänhoitaja Arthur Oesch
kaatui. Äiti kuoli Sortavalaan muutettaessa samoihin aikoihin ja perhe hajosi pikku
hiljaa. Werner Oeschista tuli meijeristi ja
Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Tampereella ja
Uno Oesch toimi tilanomistajana Orimattilassa asuttaen myöhemmin jatkosodan
jälkeen huomattavan määrän evakoita.
Nuorin veli Lennart valitsi siis sotilaan
uran. Suomen armeijan ammattiupseerin
tuli olla Suomen kansalainen ja niinpä
hän luopui Sveitsin kansalaisuudesta.
Oesch meni naimisiin vuonna 1919 Aitanga Niskasen kanssa ja heille syntyi
kaksi lasta. Vuonna 1920 Haminassa hän
laittoi Viipurin rykmentin komentajana
kuriin ja järjestykseen varsin sekalaisen
porukan. Vuonna 1924 hän sai ensimmäisenä suomalaisena komennuksen
Ranskan sotakorkeakouluun, jossa saattoi
opiskella sen ajan parasta mahdollista sotatiedettä. Ecole Superieure de Guerren
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Palattuaan Suomeen vuonna 1927 perhe
asettui asumaan Kiholinnaan Pohjoisrantaan. Oesch hyödynsi ensimmäisen
kerran Ranskasta saatuja oppeja, kun
hän oli perustamassa Suomeen sotakorkeakoulua - ja ylipäätään Suomen armeijaa. Hän oli myös mukana Puolustusneuvoston työssä, kun siellä pohdittiin 1930luvulla, miten armeija saadaan varustettua ja miten suhteita ulkovaltoihin tuli
kehittää. Kielitaitoinen Oesch toimi isäntänä useissa neuvotteluissa saksalaisten
yleisesikuntaupseereiden kanssa.
Lennart Oeschin ansiot talvi- ja jatkosodassa lienevät useimmille tuttuja. Hänet
laitettiin usein kaikkein ikävimpiin paikkoihin, kun rintama oli murtumassa.
Klaus Oesch arveli, että tämä perustui
varmasti aika paljon siihen eri taustoista
johtuvaan kädenvääntösuhteeseen, joka
Mannerheimilla ja Oeschilla oli. Oeschillä ja hänen esikuntapäällikkönään toimineella eversti Nihtilällä oli sen sijaan hyvä suhde, joka jatkui sotien jälkeenkin.
Oesch nimitettiin Aunuksen ryhmän komentajaksi vuoden 1942 alussa ja hän piti komentokeskusta Äänislinnassa vuoteen 1944 asti. Kun Kannaksen komennus tuli 12.6.1944 Oesch latasi parabelluminsa ja totesi matkaan lähtiessään:
”Tämä taistelu minun on voitettava tai
minua ei enää ole.” Oesch onnistui miltei
mahdottomassa tehtävässään Mannerheim-ristin ja Golden Kreuz’in arvoisesti.
Tapio Tiihonen on todennut Kannaksen
kesätaisteluista tekemässään väitöskirjassa, että Oesch hyödynsi Ranskan sotakorkeakoulussa opittua Sun Tzun filosofiaa: viivytystaistelussa on tärkeää saada
armeija, ilmavoimat ja tykistö toimimaan
yhdessä.

Suomettuneessa Suomessa ei saanut kertoa, että Suomi oli saanut torjuntavoiton
ja onnistunut ylläpitämään itsenäisyytensä.

Karjalainen rintamakomentaja pohtimassa
strategioita  Valok. Klaus Oeschin kokoelma

Fyysisesti Lennart Oesch oli aivan loppu
sodan jälkeen. Klaus Oesch kertoi isoisänsä todenneen: ”Oli kova paikka kun
moneen kuukauteen ei voinut nukkua
kuin tunnin yössä”. Ja tämän jälkeen alkoivat vielä sotasyyllisyysoikeudenkäynnit. Ajojahdin seurauksena Oesch tuomittiin ilman näyttöä 12 vuodeksi kuritushuoneeseen Riihimäelle syytettynä
sotavankien ampumisen komentamisesta
sotavankileirillä. Oesch joutui aivan uuteen tilanteeseen, jossa häneltä vietiin
kaikki. Hän ei saanut vankilassaoloaikana eläkettä, ja hänen perheensä asui 10
neliömetrin asunnossa huonoissa oloissa.
Vaikka Paasikivi armahti Oeschin kolmen
vuoden kuluttua, hän oli Valpon valvonnan alaisena ja matkustuskiellossa vuoteen 1952 asti. Kun hän vuonna 1956 kirjoitti kirjan Suomen kohtalon ratkaisu
Kannaksella kesällä 1944, senkin julkaisu kiellettiin. Kirjassaan Oesch totesi
mm: ”Suomen armeijan taistelun loppu
tulosta on pidettävä suurena torjunta
voittona. Stalinilla oli kiire marssittaa
joukkonsa Berliiniin. Torjuntavoittom
me pelasti meille KantaSuomen, sen
maan ja kansan, ja esti rautaisen esiri
pun siirtämisen niiden länsipuolelle.”

Tämän jälkeen Sveitsi toimi Lennart
Oeschille henkireikänä, ja siellä järjestettiin ensimmäiset puhetilaisuudet, missä
hän saattoi kertoa kiinnostuneille sveitsiläisille sotamuistojaan Suomesta. Pikku
hiljaa Oesch löysi jalansijaa myös Suomessa ja hän toimi mm. Kansa taisteli
–lehden päätoimittajana 1960-1970 -luvuilla. Katkerana hän kuitenkin totesi
kuolinvuoteellaan: ”Tämä uusi aika ei ole
minua varten. Älkää muistako minua
tässä maassa, joka ei minua arvosta
nut.” Hän vaati tulla haudatuksi vaatimattomaan sukuhautaan, ja niinpä Lennart
Oeschin
hautaustilaisuudessa
Temppeliaukion kirkossa vuonna 1978 ei
valtiovallan edustajia ollutkaan läsnä.
Kirkko oli sen sijaan täynnä aseveljiä,
Mannerheim-ristin ritareita ja kenraaleita, jotka arvostaen muistivat karjalaista
rintamakomentajaansa.
Arvostusta Oesch on aina saanut sveitsiläisten parissa, jotka pitivät häntä parhaana maailmansodan kenraalina. Tästä
osoituksena on mm. sveitsiläisten lehtien
etusivun uutiseksi noussut Lennart
Oeschin
muistokiven
paljastaminen
8.8.2014 Schwarzeneggin kylässä. Toivottavasti häntä aletaan myös Suomessa
arvostaa enemmän. Ehkäpä lokakuussa
2015 julkaistava Vesa Määtän tekemä
elämänkertakirja auttaa siinä. Lennart
Oesch kirjoitti nimittäin useita pahvilaatikollisia muistiinpanoja ja päiväkirjoja,
jotka luovat autenttista kuvaa siitä, millaista jääkärin elämä oli esimerkiksi helmikuussa 1915. Nämä kaikki on nyt digitoitu ja niitä käytetään lähteenä uudessa
kirjassa.
Nina Schleifer

13

Y

LOTTAKESÄ 1944

hdistyksemme
kevätkokouksen
jälkeen meillä oli ilo
kuulla autenttisia muisteluita kesältä
1944 lottanäkökulmasta. Jäsenemme
Liisa Hongiston päiväkirjamerkintöihin perustuva kertomus loihti silmiemme
eteen jatkosodan loppuvaiheiden tunnelmat.

Kanttiinissa ruotsiksi

Hongisto
kirjoitti
päiväkirjaansa:
”6.8.1944 Lautalan kylässä. Pääsin vih
doin lähtemään Kausalasta siinä var
massa uskossa, että seuraava komen
nuspaikkani on Luumäen asemakanttii
ni. Lepolassa tätä uskoani kyllä siinä
määrin horjutettiin, että olin aivan se
kaisin. Lepolan keittiö, Kaunisrannan
keittiö, asemakanttiini  siinä valinnan
varaa. Lopuksi kuitenkin päädyttiin sii
hen, että seuraavana aamuna menen
Lepolaan, mutta vakituisesti kyllä jou
dun kanttiiniin. Mutta kun olin yön viet
tänyt hiukan epämukavasti "pikkutyttö
jen" teltassa, aamulla noussut klo 5.40
työhön ja sen jälkeen hosunut enemmän
tai vähemmän onnistuneesti tarjoilijana,
tultiin minulle sanomaan, että olisi taas
lähdettävä, koska osaan ruotsia, ruot
sinkielisiin joukkoihin kanttiiniin. Mikäs
siinä muu auttoi kuin hakea tavarat
asemalta, laittaa itsensä lähtökuntoon ja
ruveta toisen ruotsinkielentaitoisen lo
tan kanssa maantien reunassa odottele
maan sattuman kyytiä aluksi Lappeen
rantaan.
Erinäisten vaiheitten ja pitkien odotus
ten jälkeen lopulta tuli auto, jonka kor
kean kuorman päällä epäilyttävästi hei
luen pääsimme tämän viimeisen välin.
Kuorman päällä oli myös rintamajer
muja, jotka olivat ylen onnellisia näh
dessään lottia. Ja me olimme paksussa
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pölyssä, silmät täynnä roskia, väsynei
tä, nälkäisiä. Perillä meidät otettiin vas
taan ruotsiksi, yhteyslotta Valliala tah
toi kokeilla taitojamme. Saimme jäähty
nyttä silakkalaatikkoa, pääsimme ui
maan ja loputtoman pitkän illan jälkeen
nukkumaan tuvan lattialle. Peti oli kova,
sen muodosti lattia, huopa ja tyynyt.
Kärpäset kiusasivat, aamulla kissan
pentu hyppeli pääni päällä. Viime yönä
kai ne joukot ovat siirtyneet etulinjasta
lepoon ja pian kai me lähdemme perus
tamaan niille kanttiineja. Aika matelee.
Toivottavasti edes huomenna pääsemme
perille. Täällä on tylsää. Meitä on nyt 7
nuorta lottaa ja yhdyssellainen, metka
nainen, Katri Valliala. Linjaan on täältä
n. 20 km, lähemmäs kyllä pääsemme.
On hyvin hiljaista, eilen kuului lentoko
neitten ja pommituksen ääntä."
Kaksi päivää jouduimme odottamaan yhteyslotan luona ja vielä yhden yön rykmentin kanttiinissa, ennen kuin koko
rykmentti - JR 61 - oli tullut linjasta lepoon. Heti kun I pataljoona oli saapunut,
lähdin rajakarjalaisen Raisan kanssa perustamaan kanttiinia näille Syväriltä
Kannakselle läpimurtoa pysäyttämään
heitetyille pohjalaispojille, jotka toista
kuukautta kestäneiden taistelujen jälkeen
nyt saivat hengähtää. Syvärillä heillä oli
ollut (ruotsinkieliset) sotilaskodit, mutta
tähän hätään ei sotilaskotijärjestö kuulemma pystynyt heille palveluksia järjestämään. Rykmentin komentaja, tuo legendaarinen eversti Alpo Marttinen, jota
tuolloin sanottiin Suomen nuorimmaksi
everstiksi, oli jo taisteluvaiheessa vaatinut pojilleen edes yhtä kanttiinia. Puhuttiin, että divisioonankomentaja oli kieltänyt kaikki kanttiinit linjojen lähellä, mutta Marttisen vastuulla lotat Laila ja Janne
olivat pitäneet auki kanttiinia Tienhaarassa, kuumassa kaasukellarissa, kranaattien sadellessa ympärille.

Raisa ja minä siis jouduimme paljon helpompiin oloihin, osittain puolivalmiiseen, osittain asumiskelpoiseksi muutettuun navettaan, peltojen keskelle, lähelle
Hautajokea - vai olikohan se ehkä Härkäjoki? - ja Viipuriin johtavaa tietä.
Olimme noin 16-18 km Viipurista ja haikealta tuntui, kun sinne ei enää ollut
pääsyä.
Siinä olimme kuin tarjottimella, aukealla
paikalla, lähimmät joukkueiden teltat
muutaman sadan metrin päässä metsässä. Hautajoen yli menevällä maantiesillalla oli vartiomies, mutta liian kaukana
hänkin olisi ollut, jos tienoilla kuulemma
kuljeskelevat desantit olisivat päättäneet
tulla meitä hätyyttämään. En kyllä ikinä
uskonut niihin desantteihin, ja paras olikin olla uskomatta, ettei tullut turhan pelokkaaksi. Tykkitulihan meille kuului, ja
ampuivat ne joinakin öinä meidän ylikin,
mutta ei se meitä hätkähdyttänyt; ei kerta kaikkiaan ymmärtänyt pelätä. Enemmän pelättiin lutikoita.
Raisa oli ollut Syvärillä kanttiinilottana
kolmisen vuotta, joten hän tiesi, miten
työt oli tehtävä ja opetti ja neuvoi minua,
joka en mistään mitään tiennyt. Ja koska
Raisa ei osannut lainkaan ruotsia, oli
työnjakomme minulle mieleinen: Raisa
keitti korviketta ja tiskasi, minä kaatelin
mehua ja "surraa" eli korviketta ja myin
mitä myytävää oli. Keskenämme puhuimme tietysti suomea, mutta sepä ei
ollutkaan joillekin pojille mieleen: luulivat, että emme halunneet heidän ymmärtävän mitä salaisuuksia puhuimme!
Raisa halusikin pois suomenkielisiin
joukkoihin, ja vain viikon olimme yhdessä. Tästä viikosta sai kuitenkin alkunsa
elinikäinen ystävyys, niin erilaisia ja erilaisista oloista kuin olimmekin. Sodan
jälkeen Raisa kutsui minut häihinsä
Juankoskelle; olen hänen poikansa kummi, ja Juankoskelle vei matkani monesti

vuosien mittaan, viimeksi Raisan hautajaisiin joitakin vuosia sitten.
Raisan tilalle tuli loviisalainen, ruotsinkielinen Käthe, kokenut kanttiinilotta
hänkin, onnekseni, ja yhdessä koimme
monet vaiheet ennen kuin meidät vihdoin marraskuussa kotiutettiin. Eversti
Marttisen kolme käyntiä kanttiinissamme - jolle pojat olivat antaneet nimeksi
Lottagården - olen ihme kyllä sivuuttanut
päiväkirjassani ja kirjeissäni melkein kokonaan. Ensimmäinen käynti tapahtui jo
kolmantena aukiolopäivänämme, jolloin
hän adjutantteineen toi meille kukkia,
muistaakseni komeita gladioluksia, ja
lausui unohtumattomat sanat: "Rakas
tamme kauneutta sen kaikissa muo
doissa, ei vain naisia, vaan myös kuk
kia."
Viimeisen kerran eversti Marttinen kävi
meillä aamukorvikkeella 19.9.1944 saman järkyttävän päivän aamuna, jolloin
rauhansopimus allekirjoitettiin. Koko
pataljoona oli aamupäivän manöövereillä, ja me lotat "burschiemme" kanssa
paistoimme lättyjä kun emme muutakaan osanneet tehdä. Illalla olimme 2.
komppaniassa kuuntelemassa ministeri
von Bornin puhetta. "Synkkä metsä,
hehkuva nuotio ja masentunut mielia
la.", kertoo päiväkirja. Seuraavana aamuna sanoimme hyvästit Lottagårdenille
ja sen ahtaalle peräkamarille luteineen
kaikkineen, mutta pohjalaispojillemme
emme vielä moneen viikkoon. Oli vain
pataljoonan mukana siirryttävä rauhansopimuksen mukaisesti rajaviivan tälle
puolelle odottelemaan kotiuttamista, ja
yritettävä taas jossakin sopivassa tai ehkä
vähemmänkin sopivassa paikassa saada
kanttiini kuntoon pitkään odotteluun
vähitellen turhautuville, paikallisen karjalaisen siviiliväestön vieroksumille rannikkoruotsalaisillemme.
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"Leidon" eli seitsemän
odotuksen viikkoa

Syksyinen päivä oli kaunis, kun pakkasimme tavarat ja kuorma-autolla lähdimme JR 61:n I pataljoonan etujoukkona
rajan yli Ylämaan puolelle, kertoi Hongisto. Hän jatkoi: Noiden viikkojen aikana opin kyllä tuntemaan ruotsinkielisen
murresanan "leidon", eli ikävä, kyllästyminen, tylsyys. Leidon oli se tunnelma,
jonka vallassa kaikki tuntuivat olevan, jos
ei nyt koko aikaa, niin enimmäkseen kuitenkin. Meillä kanttiinissa tietysti riitti
töitä, mutta miehillä rupesivat ainaiset
puheet ja lupaukset siitä, että "ensi viikolla" lähdetään, aikaansaamaan levotonta protestimieltä. Kaikenlaisia tietoja
oli liikkeellä. Milloin oli kotiin pääsymme
riippuvainen jostain sotavankien vaihdosta, milloin odotettiin erilaisia tarkastuksia. "Eilen piti yhden korkeaarvoisen
ryssän tulla tarkastamaan, onko täällä
ryssäläistä tavaraa. Olimme hurjan
jännittyneitä, siivosimme kuin hullut ja
kaikki oli kunnossa, punaiset paperit
pöydillä jne. Mutta loppujen lopuksi ei
ketään tullut. Vahinko, olisi ollut kiva
nähdä oikein läheltä.", kirjoitti Hongisto
päiväkirjaansa.
Meidän lottienkin kohtalo piti meitä aikamoisessa epävarmuuden tilassa. Ensinnäkin tietysti koko lottajärjestön lakkauttaminen oli tuolloin jo ilmassa, mutta meille lähin käytännön kysymys oli
kotiutus. Eversti Marttinen oli rauhanteon jälkeen sanonut, että niin kauan
kuin JR 61 on olemassa, ovat lotat mukana kanttiineineen. Hän sai siirron Lapin
sotaan, eivätkä seuraavat rykmentinkomentajat ilmeisesti pitäneet meitä aivan
niin tärkeinä.
Viimeisen kerran laskimme kanttiinimme kassan 8.11.1944 Pulsan asemalla,
jossa myös Käthe ja minä hyvästelimme
toisemme, ja kotimatka saattoi alkaa.
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Hyvästit oli myös jätettävä entisen Viipurin Rajatoimiston ystävilleni Luumäellä,
josta seuraavana päivänä haikeana, mutta iloisen odotuksen tunnelmissa lähdin
”sotareissuni” viimeiselle etapille Helsinkiin, kotiin ja uusiin kohtaloihin, päätti
Liisa Hongisto mielenkiintoisen esityksensä.

Kohtaamisia eversti
Marttisen kanssa

Hongiston muisteluiden innoittamana jäsenemme Margaretha Berghell (o.s.
Österman) kertoi omia kokemuksiaan Alpo Marttisesta. Berghell toimi kesällä
1943 asemasodan aikana pienessä viestilotista ja alikersantista muodostetussa
erillisessä ryhmässä, joka oli sijoitettuna
JR 61:n alueelle lähelle Shemenskin kaupunkia. Tuolloin Marttinen ratsasti joka
päivä heidän ohitsensa ja pysähtyi juttelemaan – ilmassa saattoi olla pientä kiinnostuksen poikastakin Marttisen taholta.
Täältä Berghellin matka jatkui toimistolotaksi Aunuksen kaupungin rajatoimistoon ja sieltä Myllymäen kautta Joensuuhun linnoitusjoukkoihin toimistolotaksi.
Seuraavaksi hänet komennettiin Kenraali
Hersalon divisioonan yhdyslotaksi, mutta
kun Berghell saapui Ouluun, hänelle ilmoitettiin, että divisioona oli kotiutettu
edellisenä päivänä. Hänen ei auttanut
kuin jäädä Ouluun, missä hän uudelleen
tapasi Marttisen, joka toimi Siilasvuon
III Armeijakunnan esikuntapäällikkönä.

Sodan jälkeen Margaretha Berghell meni
töihin ulkoministeriöön ja kesäkuussa
1945 hänet siirrettiin Tukholmaan. Lähetystön työntekijöitä varoitettiin, että he
eivät saa olla missään tekemisissä Tukholmassa olevien asekätkennästä epäiltyjen suomalaisten upseerien kanssa, ja varoitusta tehosti tarkkailutehtävissä oleva
Valpon mies. Tukholmassa eivät siis
Berghellin ja Marttisen polut kohdanneet.

Viiden vuoden kuluttua Berghell sai siirron Washingtoniin. Vuonna 1952 hänen
työpuhelimensa soi yht’äkkiä. Vieras
miesääni tiedusteli neiti Östermania ja
esitteli itsensä Alpo Kullervo Marttiseksi.
Puhelinkeskustelu johti mukavaan päivällistapaamiseen, jonka aikana he saivat
muistella menneitä ja puhua Suomesta.
Berghell on eräs niistä harvoista ihmisistä, jotka ovat nähneet Marttisen sekä
Suomen että Yhdysvaltain armeijan
everstinä. Berghell kertoi vielä mielenkiintoisena yksityiskohtana, että Marttisella oli erikoislupa käyttää Mannerheimristiä amerikkalaisen asepuvun kanssa.
Maailma on pieni, niin kuin joskus joutuu toteamaan, ja niinpä kävikin ilmi, että Berghellin tuleva aviomies oli ollut
Marttisen tupakaveri RUK:ssa.

Margaretha Berghell (vas.) ja Liisa Hongisto
 Valok. Nina Schleifer

Nina Schleifer

JÄÄKÄREILLE SATTUI
JA TAPAHTUI

V

uonna 1955 ilmestyneeseen teokseen ”Jääkäriliike 40 vuotta” on
liitetty
Jääkärikaskuja-niminen
luku. Tästä luvusta olen valinnut tähän
kirjoitelmaan seuraavat kaksi kaskua,
joitten toivon ilahduttavan lehtemme lukijoita jääkäriliikkeen 100-vuotispäivän
muistoksi.
Konekiväärikomppaniassa oli eräs länsisuomalainen maanviljelijän poika, varakas ja isäntämiehen näköinen. Saksalaisilla upseereilla oli tapana udella jääkärien kotioloja ja siviiliammattia. Niinpä
ko. Jääkärin saksalainen komppanianpäällikkö kerran harjoitusten lomassa
kysyi häneltä: ”Was sind Sie von Beruf?”,
mihin sai selventävän, tosin hieman
omatekoisen, mutta hyvin ymmärrettävän vastauksen: ”Ik pin Vinland kroosse
kivinavetta, vantsik Pferde und hundert
Ammuu."

Zugführer Homén toi kerran viestiosastoa harjoituskentältä kasarmille. Seinä
tuli vastaan ja Homénille tuli hätä käteen, miten saada osasto pysähtymään,
ettei se törmäisi seinään - silloin viimeisinä aikoina Libaussa näet jo komentosanat olivat suomenkielisiä – ja Homénin
suomenkielen taito oli vähän niin ja näin.
Hätäpäissään hän lateli kaikki tietämänsä tilaisuuteen sopivat komentosanat:
”Halt, seis, stopsis, eller va fan de ä på
finska.”
Raimo Berkán
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KAITSELIIT
JÄRJESTÖN
HISTORIA
JA NYKYTILA

P

rofessori Kari Alenius toivotti osallistujat tervetulleiksi toteamalla,
että on mukava nähdä paikalla niin
runsaslukuisesti aseveljiä ja –sisaria
henkisen maanpuolustuksen saralta. Hän
toi samalla terveiset Vapaussodan Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksestä,
jonka toiminnassa hän on mukana. Myös
siellä yritetään pitää esillä historian oikeita tulkintoja, vaikka trendit niitä vastaan nyky-yhteiskunnassa ovatkin.
Jo syksyllä 1917 Virossa perustettiin
koordinoimatta, yksityisestä aloitteesta
erilaisia järjestyskaarteja – vähän niin
kuin Suomessakin – mutta bolshevikit
onnistuivat kaappaamaan vallan vuoden
lopussa. Bolshevikit ennättivät olla vallassa kolmisen kuukautta, jona aikana
valkoisten kaartien jäseniä vangittiin ja
teloitettiinkin. Maailmansodan melskeissä helmikuussa 1918 Saksa valloitti Baltian alueen, ja järjestyksestä maassa
huolehtivat sen jälkeen Saksan armeija ja
sen poliisivoimat.
Kaitseliit-järjestö perustettiin saksalaismiehityksen
päätyttyä
ensimmäisen
maailmansodan aselevon solmimisen aikaan marraskuussa 1918, ja se oli Viron
hallituksen armeijan alku. Muutamia tuhansia miehiä värväytyi. Suurin osa oli
alle 20-vuotiaita nuorukaisia, joilla oli
intoa, mutta taitoa ja aseistusta puuttui.
Viron itsenäiseksi julistautuminen ei riittänyt. Viron hallituksen tuli kukistaa ne
voimat, jotka eivät demokraattisia periaatteita kannattaneet. Suurin uhka tuli
luonnollisesti idästä. Vastaperustetun
Neuvosto-Venäjän puna-armeija aloitti
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hyökkäyksen Viroon 27.11.1918. Viro sai
koottua vain muutama tuhatkunta suojeluskuntalaista torjuntataisteluihin heitä
vastaan. Vihollisella oli moninkertainen
ylivoima. Virossa julistettiin joulukuussa
yleinen liikekannallepano, mutta se epäonnistui, sillä suuri osa Virossa tuolloin
olleista asekuntoisista miehistä kieltäytyi
uskoessaan, että puolustusyritys ylivoimaista vihollista vastaan oli tuomittu
epäonnistumaan.
Suojeluskuntalaiset
kuitenkin uskalsivat yrittää. Heitä johti
Venäjän armeijassa koulutuksen saanut
kenraali Ernst Põdder, joka toimi Viron
vapaussodan aikana Kaitseliitin komentajana.
Tammikuussa julistettiin uusi liikekannallepano ensimmäisten torjuntavoittojen seurauksena, ja silloin miehiä alkoi
virrata Viron varsinaiseen armeijaan.
Kaitseliit jäi toimimaan armeijan rinnalla
- se toimi armeijan reservinä, poliisina,
palokuntana ja rajavartiostona. Kaitseliitin jäsenyys oli pakollinen Viron vapaussodan aikana kaikille 18-60 -vuotiaille
miehille, jotka eivät olleet asevelvollisia.
Vuoden 1919 lopussa Viron varsinaisessa
armeijassa oli 110 000 sotilasta ja Kaitseliit-järjestössä 125 000 jäsentä. Alenius
totesi, että Kaitseliit-järjestön merkitystä
on korostettava. Elleivät muutama tuhat
vapaaehtoista suojeluskuntalaista olisi
raskaita tappioita kärsien viivyttänyt vihollista sodan alkuvaiheissa, ei Viro olisi
pärjännyt. Oli aikaa perustaa armeija ja
saada apua ulkomailta. Suomesta tuli vapaaehtoisia, Ison-Britannian laivasto tuli
apuun ja Latviasta, Ruotsista sekä Tanskastakin tuli joitakin satoja vapaaehtoisia. Osa Viron venäläisistä ja saksalaisistakin taisteli Viron armeijan rinnalla.
Viron vapaussota päättyi aselepoon vuoden vaihteessa 1920 ja rauha solmittiin.
Viro voitti vapaussotansa vastoin kaikkia
odotuksia. Suomalaista sanontaa mukaillen: 1 virolainen vastasi 150 ryssää. Stalin

lupasi "bolshevikin kunniasanalla" Virolle ikuisen itsenäisyyden.

Armeija ja suojeluskunta kotiutettiin pikku hiljaa kevään ja kesän aikana 1920.
Ajateltiin, että Kaitseliit-järjestöä ei enää
tarvita. Se lakkautettiin neljäksi vuodeksi. Käännekohdaksi muodostui joulukuun
alku vuonna 1924, jolloin paikalliset
bolshevikit venäläisten rahoittamina ja
yllyttäminä yrittivät vallankumousta. Se
saatiin tukahdutettua, mutta samalla Virossa ymmärrettiin, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi Viro
tarvitsee suojeluskuntajärjestelmän, jollainen Suomessakin oli.

Professori Kari Alenius  Valok. Nina Schleifer

Kaitseliit-organisaatio perustettiin nopeasti uudestaan vuoden vaihteessa
1924-1925. Täys'ikäiset miehet kuuluivat
tähän varsinaiseen järjestöön. Sille perustettiin myöhemmin kolme itsenäistä
rinnakkaisjärjestöä:
Naiskodukaitse
vuonna 1927, Noored Kotkad 8-18-vuotiaille pojille vuonna 1930 ja Kodutütred
(eli kodin tyttäret) vuonna 1932. Vuonna

1940 järjestössä oli kaikkiaan 100 000
jäsentä, joista varsinaisessa Kaitseliitissa
toimi 40 000 miestä ja rinnakkaisjärjestöissä jokaisessa noin 20 000. Suhteutettuna Viron 1,2 miljoonaiseen väkilukuun
voidaan todeta, että suuri osa kansasta
koki asian omakseen.
Itsenäisyyden aikana 1920-1940 Kaitseliit organisoitiin maakunnalliselta pohjalta, 15 maakunnassa oli 15 malevaa
(rykmenttiä). Sotilaallisten perustaitojen
koulutus oli säännöllistä, ja erityinen
painoarvo oli ammunnalla. Vuonna 1927
päätettiin, että kenelläkään virolaisella ei
saa olla yli tunnin kävelymatkaa ampumaradalle. Muutamassa vuodessa rakennettiinkin yli 500 ampumarataa, minkä
seurauksena Virossa oli maailman tihein
ampumarataverkosto. 1930-luvulla virolaiset olivat maailman menestynein kansa kansainvälisissä ampumakilpailuissa
lähes kaikkien kilpailijoiden ollessa Kaitseliit-järjestön jäseniä.
Toisen maailmansodan alkaessa Viron
poliitikot taipuivat Neuvostoliiton painostukseen, ja se sinetöi Kaitseliit-järjestön kohtalon. Ei uskottu, että Viro pystyisi uudelleen puolustautumaan aggressiivista naapuriaan vastaan. Viro antautui ehdoitta ja uskoi tekevänsä oikein,
kun näki Suomen joutuneen talvisotaan.
Neuvostoliitto siis miehitti Viron kesäkuussa 1940 nopealla aikataululla ja liitti
sen alueet itseensä. Samalla kun lakkautettiin kaikki vapaa, ei-kommunistinen
kansalaistoiminta, 100 000 Kaitseliitjärjestön jäsentä joutui luovuttamaan
aseensa. Myös kaikki järjestön maa- ja
kiinteistöomaisuus menetettiin kommunistiselle puolueelle. Neuvostoliitto sai
lähes verettömästi Viron haltuunsa. Järjestön johto ja upseerit vangittiin. Osa
tapettiin heti, muut vietiin tuhoamisleireille, joista harva palasi. Viron kansallinen sivistyneistö lamautettiin ja tuhottiin.
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Kesällä 1941 Saksa valloitti Viron, ja kolme vuotta Viro oli saksalaismiehityksen
alaisuudessa. Osa Kaitseliit-järjestön jäsenistä auttoi miehityksessä ja värväytyi
Saksan armeijaan toisen maailmansodan
ajaksi. Kansallissosialistisen Saksan ja
Viron lähentämiseksi perustettiin Eesti
Noored –järjestö, joka oli jotakin Nuorien Kotkien ja Hitler Jugendin välimaastosta. Se oli virolaisen eliitin organisaatio, johon valikoitiin täsmähakuna
muutamia tuhansia yhteistyöhalukkaita
10-17-vuotiaita. Toiminta oli puolisotilaallista, mutta se oli myös vähän laajemminkin nuorisotyötä. Syksyllä 1944 Saksan vetäytyessä tämänkin järjestön toiminta lakkasi.
Seuraavana 50 vuonna ei Virossa käytännössä ollut vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa, vaikka joitakin yksittäisiä
kapinayrityksiä olikin venäläisen miehityshallinnon oloissa. Uusi alku koitti, kun
kommunistihallinnon ote Neuvostoliitossa alkoi kirvota. Heräsi ajatus Kaitseliitjärjestön perustamisesta. Helmikuussa
1990 se perustettiin uudestaan yksityisestä aloitteesta. Perustamiskirjaa kirjoittamassa oli muutama kymmenen jäsentä, mutta järjestö alkoi nopeasti levitä
ympäri Viroa. Toiminta oli kuitenkin riskialtista miehitysvallan oloissa: ei ollut
rahaa eikä aseitakaan.
Kari Alenius opiskeli Tarton yliopistossa
keväällä 1990 ja kuuli järjestön perustamisesta. Hän pääsi mukaan Tarton suojeluskunnan perustamiseen sen ensimmäisinä kuukausina ja oli mukana toiminnassa syyskuuhun 1990 asti. Pataljoonassa oli aluksi noin 60 eri-ikäistä
miestä. Kuljetuskalustona toimi varapäällikkö Lotmanin Jalta-merkkinen
henkilöauto, johon mahtui neljä henkilöä. Aseita oli 8 kappaletta, jotka olivat
kaikki erilaisia ja eri kaliiberia, patruunoitakaan ei pahemmin ollut. Ajatuksena
oli, että taistelutta ei antauduta, jos Neu-
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vostoliitto pyrkisi kukistamaan verisesti
Viron orastavan itsenäisyysliikkeen. Kesällä 1990 toimintaan mukaan saatiin
muutama henkilö, jolla oli jotakin kokemusta armeijasta, ja sotilaallista koulutusta alettiin pikku hiljaa järjestää. Alenius saattoi tuoda oman varusmieskoulutuksensa tuliaisina tervettä lähestymistapaa esimerkiksi metsässä liikkumiseen:
hajaantumista ja maaston hyväksi käyttöä. Virolaiset olivat ehtineet omaksua
Venäjän armeijalta tavan liikkua käsituntuman päässä toisistaan, saattoihan metsässä Aleniuksen sanojen mukaan ”peto,
piru tai suomalainen” tulla vastaan. Alenius antoi myös järjestön käyttöön suomalaisten ystäviensä lähettämää kirjallisuutta, kuten Reservin johtajan kirjan.
Toukokuussa 1990 oli imperiumimielisten kommunistien vallankaappausyritys
Tallinnassa ja he yrittivät suistaa Viron
itsenäisyyttä ajavan ryhmän vallasta.
Tallinnan Kaitseliit oli alivoimaisena hätää kärsimässä. Tartosta ei kuitenkaan
valitettavasti ollut mahdollisuutta lähteä
avuksi, koska polttoainetta ei ollut polttoainesäännöstelyn takia. He päätyivätkin vartioimaan tarttolaisia strategisia
kohteita. Toiminta oli muutenkin improvisoitua - harjoitusleireillä saatettiin käydä kysymässä paikalliselta myötämieliseksi tiedetyltä maanviljelijältä, saavatko
joukot yöpyä ulkovajassa ja löytyisikö talosta lainaksi jotakin isoa astiaa, missä he
voisivat keittää soppaa.

Kaitseliitjärjestön tunnus, kotka joka pitää
miekkaa ja Viron vaakunaa, on taas käytössä.
 Valok. Kari Aleniuksen kokoelma

Kaitseliit toimi runsaat kaksi vuotta yksityisenä järjestönä, mutta huhtikuussa
1992 se liitettiin Viron puolustusvoimien
osaksi. Hyväksyttiin vanha peruskirja ja
alettiin rakentaa järjestöä siitä tilanteesta, mihin se oli vuonna 1940 jäänyt. Hitaasti mutta varmasti jäsenmäärä on
noussut, ja nyt se on jo melkein 23 000.
Järjestö toimii laajalla rintamalla: se
huolehtii armeijan ja kodinturvan asioista, toimii järjestyksen valvojana, vapaaehtoisena poliisina, metsäpalojen torjunnassa, tulva-apuna ja kadonneiden etsimisessä, mutta ennen kaikkea se on asevoimien ”keihäänkärki” eli se on ensimmäisten joukossa vastaanottamassa vihollista kuten maakuntajoukot Suomessa. Jäsenet tulevat käskemättä harjoittelemaan, ja harjoittelu on säännöllisempää ja laajempaa kuin kertausharjoituksissa. Kaitseliit on yhtä hyvin varustettu
kuin palveluksessa oleva armeija. Virolla
on aika vähän reserviä, sillä yleinen asevelvollisuus ei todellisuudessa ole yleinen
- vain 20 % ikäluokasta kutsutaan varusmiespalvelukseen.

läheistä yhteistyötä myös Ruotsin, Tanskan, Latvian ja Liettuan vastaavien organisaatioiden kanssa. Harjoitellaan yhdessä ja harrastetaan tietojenvaihtoa.
Suomella ei Aleniuksen mukaan valitettavasti ole sellaista organisaatiota, joka
voisi tehdä yhteistyötä Kaitseliitin kaltaisen sotilasorganisaation kanssa.
Kari Alenius totesi valaisevan esityksensä
lopuksi, että Kaitseliit-järjestö on tänä
päivänä nykyaikainen osa Viron puolustusvoimia ja sillä on olosuhteet huomioon ottaen toimiva organisaatio, riittävä kalusto ja koulutus. Se on nyt paremmin varustettu ja paremmin organisoitu kuin koskaan aikaisemmin. Suomella olisi paljon opittavaa Virolta tässä
asiassa.
Mielenkiintoinen alustus herätti paljon
keskustelua ja kysymyksiä aktiivisten jäsentemme parissa. Liisa Viranko toi
myös näytille Kaitseliitin hänen isälleen
myöntämän kunniamerkin.
Nina Schleifer

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

USA:n Marylandin osavaltion kansalliskaarti antoi suurimman panoksen Viron
Kaitseliitin rakentamisessa 1990-luvulla.
Sen tehtävänä on edelleen Kaitseliitin tukeminen ja yhteistyön rakentaminen Nato-kumppaninsa kanssa. Kaitseliit tekee

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
LAIHIALLA

V

apaussota alkoi Laihialla murheellisesti. Se vaati viisi veriuhria,
joista nuorin oli isoisäni, paapan
veli Niilo Johannes (Jussi) Havusela.
Hulmin kasarmi vapautettiin kuitenkin
venäläisistä sotilaista 27.1.1918. Tapahtuma liittyy valtakunnalliseen suureen
murrokseen.
Vuosi 1917 oli Laihialla rauhallinen.
Maaseudun vakava talonpoikaisväestö eli
omaa hiljaista uutteran työn leimaamaa
elämäänsä. Kesällä oli saatu huono sato,
mikä masensi mieliä. Kansakouluja oli
perustettu runsaasti, mutta koulunkäynti
ei silloin vielä koskenut jokaista lasta.
Nuorisoseurat toimivat ahkerasti myös
nuorison mielipiteiden muokkaajina.
Työväenyhdistys oli perustettu toistakymmentä vuotta aikaisemmin. Hulmin
kasarmille syksyllä saapuneet venäläiset
ratsusotilaat kuuluivat kuvaan. He kävivät taloissa ostamassa heiniä hevosilleen
ja halkoja kasarmirakennusten lämmittämiseen sekä elintarvikkeita. Heillä oli
myös tapana käydä työväentalolla tansseissa. Punakaartia ei Laihialle koskaan
perustettu.
Sanomalehtiä, Ilkkaa ja Vaasaa luettiin
ahkerasti. Santeri Alkio ilmaisi suorasukaisesti mielipiteitään perustamansa Ilkan sivuilla ja hänen sanaansa luotettiin.
Toimiessaan eduskunnan varapuhemiehenä hänellä oli laajempi näkökulma valtakunnan asioihin kuin maaseudun väellä. Heinäkuussa hän kirjoitti: “Pohjalai
sissa nousee vapauden henki. Sen tuntee
oikein ilmassa. Elämme joka tapaukses
sa suuressa käännekohdassa”. Alkion ja
naapurikunnan Mustasaaren esimerkin
innoittamina perustettiin lokakuussa
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Laihialle suojeluskunta 1. palokunnan
peitenimellä. Kunnan luottamusmiesten
pidättäytyessä suojeluskuntaan liittyi
paljon nuoria miehiä, joilla oli innostusta
mutta ei kokemusta eikä vaikutusvaltaa.
Mukaan liittyi myös ikäisekseen harvinaisen kookas ja voimakas,
vasta 15vuotias Niilo Johannes Havusela. Saman
kylän 17-vuotiaan Mikko Itämäen kanssa
he osallistuivat harjoituksiin. Harjoituksia pidettiin kylittäin pienissä ryhmissä
peitettyjen ikkunain takana. Aseistuksen
puuttuessa kivääritemppuja tehtiin luudanvarsia ja suksikeppejä käyttäen.
Vapaan isänmaan saavuttaminen oli
tuolloin laihialaisten ainoana tavoitteena.
Ratkaisevan sysäyksen vapauden tahtoon
antoi kotinurkilla Tuovilassa jouluna venäläisten sotilaiden suorittama siviileihin
kohdistunut verityö. Sen seurauksena
heti joulunpyhien jälkeen pidettiin kansalaiskokous, jossa Santeri Alkio kehotti
järjestäytymään vierasta valtaa vastaan.
Venäläinen sotaväki
oli karkotettava
maasta. Päätettiin hankkia aseita ja suojeluskunnalle johtaja. Suomi oli tällöin
jo julistautunut itsenäiseksi.
Aseita ei ollut helppo saada. Yötä vasten
lähdettiin hakemaan aseita neljän hevosen ja kahdeksan miehen voimalla Maksamaalta, jonne niitä oli saatu Saksasta
saapuneelta Equity-aselaivalta. Laihialaiset saivat pettymyksekseen kuitenkin
vain 35 kivääriä ja 5 000 panosta. Paluumatkalla ja purkamispaikalla Similän pihassa selvittiin säikähdyksellä venäläisistä sotilaista. Samalla laivalla oli saapunut pälkäneläinen jääkäri Laakso, josta
saatiin Laihian suojeluskunnalle johtaja,
ja joka johti Hulmin kasarmin valtausta.
Ampumaharjoituksia saatettiin pitää nyt
ulkosallakin venäläisten välinpitämättömyyteen luottaen. Eräs aikalainen tokaisi, että riihen seinään osuttiin jopa 100
metrin päästä!

Mannerheimin päiväkäskyn mukaan venäläiset piti riisua aseista 28.1.1918 klo 3
aamuyöllä. Laihialle saatiin kuitenkin
päämajasta lähtenyt määräys, että heidän
tuli riisua Hulmin 70-miehinen ratsuväki aseista jo edellisenä iltana. Viesti levisi
kulovalkean tavoin ympäri pitäjää. Jokikylässä sattui olemaan hartausseurat ja
Isokylässä Laihian Hevosyhdistyksen
vuosikokous, joissa oli paljon väkeä koolla. Kaikkia asekelpoisia miehiä kehotettiin kokoontumaan kirkonkylän nuorisoseuralle klo 18.
Tänä historiallisena
Tammisunnuntaina klo 15-17 välillä Laihialla oli vilskettä. Ilmassa oli sähköä ja
suurta jännitystä. Mukaan tulisi ottaa
ase, evästä, ja jos mahdollista tulisi saapua hevosilla. Tarkoitus oli, että Hulmin
aseriisunnan jälkeen laihialaiset osallistuisivat Hulmilta saadun asetäydennyksen turvin Vaasan 2000-miehisen kasarmin valtaamiseen Mannerheimin antamana ajankohtana. Oravametsällä olleita
viesti ei tavoittanut!
Klo 18 nuorisoseuran pihassa oli paljon
hevosia ja salissa miehiä (130-200) tungokseen asti. Miehet jaettiin kolmeen
ryhmään ja matkaan lähdettiin innostunein, reippain ja rohkein mielin. Etujoukko jääkäri Laakson johtamana kulki
reellä ja jälkijoukko kävellen, isännät ja
rengit rinta rinnan. Innokkaana kulki
myös Niilo Johannes 1-piippuista haulikkoa olalla kantaen vierellään Mikko
(Mikki) aavistamatta, ettei hänestä koskaan tulisikaan talon isäntää siihen Havuselan talon puolikkaaseen, jonka vanhemmat olivat varanneet häntä varten.
Jussi oli innokas maanviljelijän alku.
“Hänelle ei hehtolitra ruista ollut taakka
eikä mikään”, kehuskeli isä ylpeänä.
Nuori Mikki Itämäki joutuisi näkemään
vertaansa vailla olevia kauheuksia. Myöhemmin elämässään hän osallistui talvisotaan.

Upseerien, jotka olivat majoitettuina läheisiin maalaistaloihin, vangitseminen
sujui vielä hyvin ilman vastarintaa. Kulkueen peräpään miehet veivät myös talteen Ylipotin riiheen 7-8 rakuunaa, jotka
sattuivat tulemaan vastaan matkallaan
työväentalon sunnuntaitansseihin. Vastaan tulleen Karin vanhanisännän lausuma: “Ei pidä mennä karhun pesälle il
man kintaita”, viittasi aseiden vähyyteen. Kaikilla miehillä ei ollut asetta lainkaan. Laihialaiset luottivat liikaa ylivoimaansa.
Hulmilla neuvottelut päättyivät ankaraan
ammuskeluun. Tämä saattoi johtua venäjän kielen taidon puutteesta ja siitä,
että puhelinyhteydet päällystöön oli katkaistu. Luodit viuhuivat puiston puiden
lomassa. Pimeässä puiston puut suojasivat vakavilta haavoittumisilta, mutta venäläisten edetessä kovaa huutaen kohti
porttia miehet alkoivat juosta pakoon eri
suuntiin jokea ja maanteitä pitkin. Niilo
Johannes, Mikki ja muutamat muut olivat hakeutuneet porttia lähes vastapäätä
olevan Laihian joen ylittävän pukkisillan
alle turvaan. Sinnekin sateli luoteja sivuilta ja sillan läpi. Niilo Johannes oli
saanut luodin reiteensä. Yrittäessään kiivetä siltapalkkien päälle suojaan hän putosi alas jäälle, jossa häntä ja neljää kohtalotoveria kidutettiin raa’asti pistimillä.
Pudotessa hänen haulikkonsa perä oli
katkennut. Mikki, jota rakuunat eivät pimeässä huomanneet siltapalkkien suojasta, kuuli kuolevien kauheat valitukset
ääntäkään päästämättä. Kerran Niilo Johannes yritti nousta ylös ja sanoi: “Eikö
hän Mikki lähretä jo kotia” ja vaipui takaisin jäälle. Märälle jäälle hän jäi neljän
kuolleen kanssa makaamaan pitkäksi aikaa. Joku toinenkin Mikin lisäksi selvisi
sillan palkkien suojassa ja joku jäällä tekeytymällä kuolleeksi.
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Epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen
vallitsi Laihian yössä jännittynyt, outo
tunnelma. Kasarmin läheisistä taloista
naisväki ja lapset hakeutuivat suojaan
muualle. Väkeä kulki suurin joukoin kirkonmäelle kuulemaan uutisia. Mieltä
rauhoitti tieto, että Isokyrön suojeluskunnasta 40 miehen joukko oli tulossa
apuun kivääreineen. Ennen puolta yötä
Hulmilta alkoi kuulua ammuskelua. Tällä
kertaa venäläiset eivät tehneet vastarintaa vaan pakenivat ratsain kohti Vaasaa,
jonne he eivät koskaan kuitenkaan päässeet. Hälytyksen saaneet Tuovilan ja
Mustasaaren suojeluskuntalaiset surmasivat heistä osan ja osa antautui.

Kun Havuselaan tuli tieto, että Niilo Johannes makasi pahoin haavoittuneena
erään talon tuvassa, parkaisi Liisa-äiti ja
menetti tajuntansa. Isä-Matti valjasti hevosen reen eteen ja lähti viemään kuopustaan yli 20 kilometrin päähän Vaasan
sairaalaan. Matkalla kohdatut Laihialta
paenneet venäläiset rakuunat eivät puuttuneet matkan tekoon. Niilo Johannes
nukkui koko matkan. Lopullisesti hän
nukkui pois sairaalassa 30.1.1918. Vainajalla oli pistimen reikiä useissa kohdissa,
pistimen haava vatsasta läpi ruumiin sekä
kiväärin perän aikaan saamia kolhuja.

Minulla on muistona mustareunainen
kirje, jossa Liisa ja Matti Havusela kutsuvat saattoväkeä kokoontumaan kotitilalleen ennen ja jälkeen poikansa hautaan siunaamisen lauantaina 9.2.1918 klo
1 j.p.p. Pitkä surusaatto seurasi vainajaa
kodista kirkolle. Vapaussodan viiden ensimmäisen pohjalaisen uhrin siunaamiseen osallistui yli 3 000 henkilöä. Osallistujia oli kaikista Etelä-Pohjanmaan
kunnista. Vainajat siunattiin ja saatettiin
sankarihautaan sotilaallisin kunnianosoituksin.
Hulmin kasarmi vapautui venäläisestä
sotaväestä. Saaliiksi saatiin 120 kivääriä,
50 000 patruunaa ja 30 hevosta. Laihialaiset eivät kuitenkaan koskaan ehtineet
mukaan Vaasan vapauttamiseen asesaaliineinsa.
Oppikoululaisena pyöräilin päivittäin
vanhaa maantietä pitkin tuon kohtalokkaan sillan ohitse. Samalla kohdalla, toisella puolen tietä oli Hulmin puisto hylättyine kasarmirakennuksineen ja toisella puolen kuusiaidan ympäröimänä
vapaussodan alkamisen muistomerkki.
Graniittipatsaaseen on ikuistettuna sanat: Tällä paikalla aloittivat Laihian
miehet vapaussodan tammikuun 27. pnä
1918. Lisäksi kaiverrettuina on Hulmin
valtauksessa kuolleiden viiden miehen
nimet, mukana talollisen poika 15-vuotias Jussi Havusela. Muut kuolleet olivat
nahkuri Juho Valo (47 v.), talollisen pojat
Johannes Filppula (33 v.) ja Iivari Mäkelä (21 v.) sekä renki Uuno Koivuniemi
(19 v.).

Lähteinä käytetty perimätiedon lisäksi
teoksia: Alpo K. Rapila: Laihialaiset vapaussodassa (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

S

attuma korjasi satoa, kun puheenjohtajamme sai kutsun Frihetskrigets Södra Traditionsföreningin 25vuotisjuhlaan. Omalla yhdistyksellämme
oli samaan aikaan kevätkokous, joten
puheenjohtaja ja hallitus olivat estyneitä.
Jyrki Uutela kysyi, olisiko minulla tilaisuus ja halua edustaa yhdistystämme kyseisessä juhlassa. Järjestyihän se, ja niinpä sovittiin, että juhlivaa yhdistystä
muistetaan asekätkentämitalilla. Seuralaiseksi sain yhdistyksemme jäsenen
Hannu Salmisen.
Svenska klubben täyttyi 12.3. iloisesta
juhlaväestä. Joukossa oli useita ennestään tuttuja vapaussotaperinteen vaalijoita. Meidät oli sijoitettu kuuden ja kahdeksan hengen pöytiin. Vilkas puheensorina poisti kielimuuritkin. Tervehdyssanojen jälkeen oli vuorossa palkitsemiset.
Yhdistyksen standaari luovutettiin kolmelle ansioituneelle henkilölle, ja plaketti
vähän useammallekin. Juhlapuheen piti
puolustusministeriön
valtiosihteeri
Marcus Rantala. Muntra Musikanter virittivät isänmaallisia lauluja, Suomen
laulu ym. Maittava illallinen ja "Helan
går" kirvoitti kielenkannat, ja vitsejä sateli... Sitten oli vuorossa vapaa sana, jota
käyttivät Perinneliiton puheenjohtaja
kenraali Kalervo Sipi, Jääkärisäätiön puheenjohtaja kenraali Asko Kilpinen, juhlivan yhdistyksen viimeinen elossa oleva
perustajajäsen Henrik Degerman ja allekirjoittanut. Ja kenraali Adolf Ehrnroothin sanoja "Suomi on hyvä maa, sitä
kannattaa puolustaa" siteerattiin ainakin kaksi kertaa. Samassa tilaisuudessa
jaettiin seuraavana päivänä järjestettävän
kirkkotilaisuuden ohjelma.

Siispä 13.3.2015, talvisodan päättymisen
75-vuotispäivänä, kokoonnuttiin ensin
aamulla Mannerheimin patsaalle yksinkertaiseen muistotilaisuuteen ja iltapäivällä Vanhaankirkkoon. Siellä ohjelma oli
kaksikielinen, juhlapuhujana puolustusministeri Carl Haglund. Akademiska
Sångföreningen esitti muutaman isänmaallisen laulun, ja välillä laulettiin yhteisesti pari virttä. Seurakunnat esittivät
omat tervehdyksensä, joista toisessa
muisteltiin meidänkin yhdistyksemme
entistä jäsentä Gunnar Laatiota. Kaiken
kaikkiaan todella isänmaallinen tunnelma siirtyi koko viikonloppuun.
Kaarina Lindberg

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

M

arkus Uomala kyseli lehdessämme 4/2014: Kuka piirsi
alokas Monnin seikkailut? Ja
kannatti kysyä, sillä kysyvälle vastattiin.
Joku oli välittänyt kyseisen artikkelin
Suomen sarjakuvaseuraan ja Sarjakuvantekijät ry:hyn. Vanhojen suomalaisten
sotapiirrosten harrastaja ja Kuvittajalehden päätoimittaja Jyrki Vainio sekä
viime syksynä ilmestyneen sota-ajan pilapiirroksia ja sarjakuvia käsittelevän
kirjan Sarjatulta! toimittanut Ville Hänninen ryhtyivät selvittämään asiaa.
Kävi ilmi, että piirtäjä on nimeltään Tauno Johansson. Rauha Kiljanderin (os.
Johansson) haastattelu vuodelta 1986 on
julkaistu Teuvo Termosen toimittamassa
kirjassa Suomalaista postikorttitaidetta
osa 3.

liukuhihnalta. Johansson oli aktiivinen
kirjoittaja ja lähetti postia kotirintamal
le lähes päivittäin. Lähettämänsä kortit
ja jopa usein kuoretkin hän kuvitti esit
täen niissä usein itseään. Painettuja
postikortteja tunnetaan lähes sata eri
laista, mutta käsintehtyjä saattaa olla
enemmänkin."
Uomalan hallussa olevat Kuvahankinta
Oy:n jäämistöstä löytyneet taiteilija Johanssonin kuvat ovat alan harrastajille
kiinnostava tutkimuskohde. Saattaa olla,
että aineisto päätyy vielä johonkin näyttelyyn tai teokseen.
Olemme iloisia, että lehdestämme oli
apua. Ja erityisen iloisia olemme siitä,
että Jyrki Vainio oli saanut lehden käsiinsä yhdistyksemme internet-sivuilta
ladatun pdf-tiedoston muodossa. Nettisivumme on siis löydetty!
Nina Schleifer

Kirjassa kerrotaan seuraavaa: "Taiteilija
Tauno Olavi Johansson syntyi 9.3.1909
Helsingissä ja kuoli 11.2.1944 sotilassai
raalassa Helsingissä. Johansson opiskeli
1930luvun lopulla Ateneumissa. Hän oli
varsinainen monitoimimies. Nuoruu
dessaan hän harrasti yleisurheilua, voi
mistelua ja nyrkkeilyä. Samanaikaisesti
hän piirteli urheiluaiheisia sarjoja mm.
Hufvudstadsbladetiin käyttäen nimi
merkkejä Jag & Skuggan, Uolevi, T. Ju
hani ja Poika. Hän on myös sarjakuvan
”Dekkari Ville” piirtäjä. Mainoksia hän
piirsi ja suunnitteli ollessaan eri mai
nostoimistojen palveluksessa. Sodan ai
kana Johansson kuvitti mm. Hakku ja
Matti –nimisiä lehtiä.
Postikorttien piirtämisen Johansson
aloitti vuonna 1938 Korialla. Tämän jäl
keen sotilasaiheisia kortteja syntyi kuin
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Tauno Johanssonin tekemä värillinen
käsintehty kortti vuodelta 1941  Valok. teoksesta
"Suomalaista postikorttitaidetta, osa 3" s. 70

Vapaussodan Helsingin seudun
perinneyhdistys ry:n hallitus
Puheenjohtaja Jyrki Uutela

puh. 040 500 4906
s-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

Varainhoitaja tiedottaa

Yhdistyksen syyskokous päätti säilyttää
jäsenmaksun ennallaan 26 euron suuruisena,
mutta hyväksyi vapaaehtoisen 4 euron
kannatusmaksun, jolloin vaihtoehtoisesti
on mahdollisuus maksaa jäsenmaksuna
tasaraha 30 euroa.

Jäsenmaksun maksutilanteen voi tarkistaa
osoitetarrasta, johon on merkitty vuosiluku siltä vuodelta, jonka osalta maksu
on maksettu. Jos merkintä on jokin muu
kuin vuosiluku, tarkoittaa se, että henkilö
on jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa.
Yhdistyksen pankkitili:
FI45 1299 3000 0798 81

Viitenumerot:
1009 Tammisunnuntain juhla (36 eur)
1122 kirjat ja muut myyntiartikkelit
2040 jäsenmaksut (26 / 30 eur)

Yhdistyksen varainhoitaja Nina Schleifer
vastaa mielellään kaikkiin talousasioita
koskeviin tiedusteluihin.

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

s-posti: liisa.viranko@salnet.fi

*
Lisäksi hallituksen kokouksessa
puheoikeutta voivat käyttää

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

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

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

Su 12.4.

Helsingin valtauksen muistopäivä
Kokoonnumme kunnianosoitukseen Vanhankirkon puistossa klo 12.

Ti 14.4.

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.

Ma 27.4. Kansallisen veteraanipäivän kunnianosoitus Mannerheimin patsaalla
Yhdistyksemme lippu osallistuu kunnianosoitukseen veteraanijärjestöjen
lippulinnassa klo 10.
La 16.5.

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.

La 16.5.  Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivät Riihimäellä
su 17.5. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä Jyrki Uutelalle (puh. 040 500 4906 tai s-posti
vapaussota.helsinki@gmail.com), jolta saa lisätietoja ohjelmasta ja majoitusvaihtoehdoista.
Su 2.8.

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.

Ti 15.9.

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 € osallistujamäärästä 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).

